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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000851-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FAGUNDES FLORENTINO SILVA (EXECUTADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se acerca da 

Diligência Negativa sob Id 14910916, no prazo de 5 (cinco) dias. VINICIUS 

AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003277-13.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS (ADVOGADO(A))

JEAN STATUTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da Parte Autora, nos 

termos do processo acima indicado, para manifestar-se sobre os 

documentos trazidos pela Parte Requerida sob Id 14943724, ao teor do 

Art. 437, §1º do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. VINICIUS AUGUSTO 

JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002366-98.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Art. 1.238 da CNGC, impulsiono 

estes autos com o fito de promover sua suspensão, pelo período de 30 

(trinta) dias, conforme requerimento formulado pela Parte Autora sob Id 

14943737. VINICIUS AUGUSTO JANS PAIVA Gestor de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 109041 Nr: 4511-86.2013.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Cesar Monthaner

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

Investimento

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

Souza - OAB:16241

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

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

OAB:42.277/PR

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

estes autos com o fito de: I) certificar a tempestividade dos Embargos 

Declaratórios de Fls. 113/118, interpostos pela Parte Requerida; II) intimar a 

Parte Autora, ora Embargada, para manifestar-se ao teor do Art. 1.023, 

§2º do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 103489 Nr: 5216-21.2012.811.0007

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Melquisedeque Gomes da Silva - Me, 

Melquisedeque Gomes da Silva, Esley Freitas da Silva, Neide Maria de 

Freitas da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819/PR, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wellington da Silva 

Carvalhais - OAB:17219-O/MT

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

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

Fls. 116/145, apresentada por Neide Maria de Freitas da Silva; II) intimar a 

Parte Autora para trazer sua Réplica, ao teor do Art. 350 do CPC, bem 

como manifestar-se sobre as Correspondências Devolvidas à Fl. 113-V, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 105400 Nr: 627-49.2013.811.0007

 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): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

OAB:3624/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

1) PROVIDENCIE a Secretaria do Juízo a conversão da classe processual 

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

CNGC/TJMT.

2) INTIME-SE a parte executada, na forma do § 2º do art. 513 do CPC/2015 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito a 

que foi condenada, devidamente atualizado, acrescido das custas (artigo 

523, “caput”, do CPC/15), sob pena de incidência de multa automática de 

10% (dez por cento) sobre o valor do débito e também honorários de 10% 

(dez por cento), nos termos do artigo 523, § 1º, do CPC/15.

2.1) INTIME-SE ainda, a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar nos autos a limpeza das áreas.

3) Após decorrido o prazo de que trata o item anterior, caso haja 

informação de pagamento nos autos e ela não tenha originado da parte 

credora, INTIME-SE esta última para dizer o que for de seu interesse, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

4) Se decorrido tal prazo sem que haja notícia de pagamento nos autos, 

CERTIFIQUE-SE e EXPEÇA-SE, imediatamente, MANDADO DE PENHORA E 

AVALIAÇÃO dos bens móveis indicados pelo Ministério Público às fls. 

146, que deverá ser cumprido na forma do artigo 523, § 3º, do CPC. 

Consigno que os bens penhorados deverão ser depositados em poder da 

empresa executada, que assumirá o encargo de depositária fiel dos bens 

e exercerá o ônus de guardar e conserva-los, bem como de não dispor 

dos mesmos (art. 159 do CPC/15), sob pena de ser considerada 

depositária infiel.

4.1) Procedida a penhora, nos termos do artigo 841 do CPC/15, intime-se 

imediatamente o executado, na pessoa do seu advogado (§ 1º do artigo 

841 do CPC/15) ou se não houver constituído advogado nos autos, o 

executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal (§ 2º 

do artigo 841 do CPC/15), devendo ser observado o que dispõe o § 3º do 

artigo 841 do CPC/15.

5) Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário, 

AGUARDE-SE o decurso do prazo também de 15 (quinze) dias para que a 

parte executada, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. CERTIFIQUE-SE a 
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respeito (art. 525, caput, CPC/2015).

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 4484 Nr: 236-22.1998.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCdQ

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido de consulta, o qual será realizado por meio do sistema 

Infojud, das declarações do imposto de renda das executadas, relativas 

aos 3 (três) últimos exercícios fiscais.

Em virtude de conter informações sigilosas, deve o feito tramitar sob 

segredo de justiça.

Independentemente do resultado, intime-se a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, acerca dos extratos que restarão 

juntados nas páginas adiante, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56175 Nr: 755-45.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petroluz Distribuidora Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. P. C. Petrotélis Com. de Petróleo Ltda., 

Gustavo Henrique de Almeida Teixeira, Izabelle Auxiliadora Molina de 

Almeida Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Damasceno Peres - 

OAB:12.553/MT, Higor Huynter Carinhena - OAB:8061-B/MT, Jeanny 

Cristina S. Botelho Capistrano - OAB:14.890/MT, José S. de 

Campos Sobrinho - OAB:MT 6203, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto da Costa 

Leite - OAB:6205, Kleber Zinimar Geraldine Coutinho - 

OAB:4151/MT, Wilmar David Lucas - OAB:4.136-A

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

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

Causídicos, para manifestação acerca do Petitório de Fls. 388/390, trazido 

pela Parte Executada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 137890 Nr: 1834-78.2016.811.0007

 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: OSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

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

estes autos com o fito de intimar os Causídicos da Parte Requerida, para 

manifestação quanto à Revogação de Mandato sob Fl. 59, protocolada 

pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 126426 Nr: 3260-62.2015.811.0007

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdN

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

OAB:17.811-0 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT

 Nos termos da legislação vigente, Art. 701, XVII da CNGC e Decisão de Fl. 

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

figura de seu Causídico, para efetuar o pagamento da dívida descrita às 

Fls. 150/151, mediante crédito na conta bancária ali descrita, no prazo de 

5 (cinco) dias.

Vinicius Augusto Jans Paiva

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 113251 Nr: 1798-07.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Aparecida Schor Freire

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Leite Barbosa - 

OAB:17.817/0 - MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 92313 Nr: 6097-66.2010.811.0007

 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): M. L. Rojas ME

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

OAB:17.811-0 MT

 3) JULGO EXTINTO o presente processo, nos termos do artigo 924, inciso 

II, do CPC/15, considerando que foi satisfeita a obrigação.4) CONDENO o 

executado ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 85, § 2º, do 

CPC/15).5) Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 46629 Nr: 6050-34.2006.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Alta Floresta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Rodrigues Alexandria

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

OAB:MT - 6279-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Municipal 

contra Pedro Rodrigues Alexandria, todos devidamente qualificados.

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

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

pagamento do débito, bem como pelo levantamento dos honorários 

advocatícios (fls. 63/64).

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Fundamento e Decido.

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

consoante informação da própria exequente de que o executado efetuou 

o pagamento do débito objurgado.

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

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

EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL em favor da Fazenda Pública Municipal, 

devendo o valor da dívida ser transferido para conta bancária indicada às 

fls. 64.
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Quanto aos honorários sucumbenciais da Procuradora Municipal, vejo que 

o termo de posse não foi devidamente juntado. Assim, INTIME-SE a 

Procuradora subscritora da petição de fls. 63/64 para que, junte no prazo 

de 05 (cinco) dias, o respectivo termo de posse. Com a juntada do 

respectivo termo, independentemente de nova conclusão, EXPEÇA-SE 

ALVARÁ JUDICIAL em favor da Procuradora, devendo o valor dos 

honorários sucumbenciais ser transferido para conta bancária indicada às 

fls. 63. Decorrido o prazo, sem a juntada do termo, CERTIFIQUE-SE, e após 

cumpra a Secretaria da Vara as demais determinações legais.

Custas pela parte executada.

Sem condenação em honorários advocatícios.

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

cautelas de praxe.

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

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

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

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

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003029-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARTHUR BERNARDES MARTINS FILHO (AUTOR(A))

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR JOSE DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003029-13.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): ARTHUR BERNARDES MARTINS FILHO RÉU: OSMAR JOSE DE 

OLIVEIRA Vistos. 1) INTIME-SE o Autor para que, no prazo de quinze (15) 

dias, EMENDE a inicial nos termos do art. 319, inciso II do NCPC (ausência 

de endereço eletrônico da parte autora, bem como sua profissão), sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, § Único do NCPC). Ainda, em 

igual prazo deverá o Autor juntar aos autos todos os documentos que 

instruem a inicial, ante a ocorrência de falha técnica do Sistema PJe, 

impossibilitando esta Magistrada ter acesso aos mesmos. 2) Transcorrido 

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

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta, 23 de agosto de 

2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143952 Nr: 5164-83.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Pereira Brandão

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do atual Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de 

mérito.Sem custas, nos termos do artigo 4°, § 1° da Lei 

1.060/1950.Honorários periciais liberados cf. se vê à fl. 60. INTIME-SE a 

parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS.Certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e baixas de 

estilo.CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143963 Nr: 5175-15.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Aparecido Correia

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

condeno o INSS:a) a conceder o benefício de auxílio-doença, desde o 

último indeferimento do pedido, em sede administrativa (13/10/2016 – fl. 

50) até a data imediatamente anterior à concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez;b) a implantar o benefício de aposentadoria 

por invalidez, desde a data do laudo pericial 01/09/2017 (fl. 60), com renda 

mensal inicial de 100% (cem por cento) do salário-de-benefício; c) a 

efetuar o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício de 

auxílio-doença, desde o último indeferimento do pedido, em sede 

administrativa (13/10/2016), até a implantação do benefício de 

aposentadoria por invalidez (01.09.2017), devendo incidir 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 138056 Nr: 1941-25.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Fernanda Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uniao Norte do Paraná de Ensino Ltda, Editora 

e Distribuidora Educacional

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

Latella - OAB:109.730-MG, JEAN CARLO STAVARENGO - OAB:21713/O

 Vistos.

 Antes de analisar os pedidos de fls. 92 e 95/97, INTIMEM-SE as 

requeridas para, no prazo de 10 (dez) dias, informarem nos autos se o 

valor referente à condenação às custas processuais e aos honorários 

sucumbenciais, encontram-se inclusos no valor já depositado nos autos.

 Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 96482 Nr: 4934-17.2011.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daparé & Daparé Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebe Christina Alves das Neves

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

OAB:7.901-E, Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação de execução com pedido de liminar (Pedido Urgente de 

Penhora – Liminar Inaudita Altera Pars) movida por Daparé e Daparé 

Ltda-me, em desfavor de Hebe Cristina Alves Neves todos devidamente 

qualificados nos autos.

Intimada a se manifestar, às fls. 109, a parte autora não comprovou a 

publicação do edital de citação da requerida, fl. 111.

É o breve relato. Decido.

Tendo em vista que a parte requerente, apesar de instada a fazê-lo, 

deixou de cumprir ato que lhe competia, abandonando a causa por mais de 

30 dias, deve incidir, no caso, a regra do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

 Diante do exposto, com fundamento nos art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação, ante a inércia da parte 

requerente.

Sem custas e honorários.

 Após o trânsito em julgado da decisão, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista
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 Cod. Proc.: 57776 Nr: 2400-08.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celso Reis de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anke Schmidt

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

OAB:5476/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 330 por meio da qual a parte exequente requer a 

extinção do feito em virtude do pagamento integral do débito a que se 

referem os presentes autos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃODE MÉRITO, com fundamento nos artigos 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o executado ao pagamento de eventuais custas 

processuais a serem verificadas como pendentes e ao pagamento de 

honorários advocatícios, com base no artigo 523, § 1° do CPC.

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

Após o trânsito em julgado, intime-se o executado para recolhimento das 

custas e despesas processuais a serem apuradas pela Contadoria, sob 

pena de se anotar na margem do Cartório Distribuidor tal pendência. 

Efetivado o pagamento do débito, arquivem-se os autos, com a devida 

baixa no Cartório Distribuidor, já em caso de não pagamento, arquive-se, 

anotando-se as custas pendentes a teor do que dispõe o artigo 467 da 

CNGC.

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

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 143973 Nr: 5185-59.2016.811.0007

 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: Manoel Herminio da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 À luz do exposto, 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 desde o indeferimento de seu pedido 

administrativo (23/02/2016 – fl. 22). Assim, sobre as prestações em atraso 

incidirão juros de mora e correção monetária, sendo o primeiro, aplicados 

6% ao ano até 01/2003. Após essa data, são de 12% ao ano até 

29/06/2009. E, após, devem ser observados os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, o 

segundo, será aplicado conforme os índices do manual de cálculos da 

Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09, a partir de 

quando se aplica o IPCA-E.Por força do art. 1.288 da CNGCJ DECLARO: I) 

Manoel Herminio da Silva; II) Aposentadoria Rural por Idade; III) Renda 

mensal de um salário mínimo nacional; IV) DIB – indeferimento de seu 

pedido administrativo (23/02/2016 – fl. 22); V) RMI – Um salário mínimo 

nacional; VI) início do pagamento – 24/09/2018. Em razão do princípio da 

sucumbência, com fulcro no artigo 85, §3º, inciso I do Novo Código de 

Processo Civil (NCPC),

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002734-10.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - ME (AUTOR(A))

SANDRO NASSER SICUTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO MASTRANGELLI (RÉU)

CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1002734-10.2017.8.11.0007 

AUTOR(A): REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - ME RÉU: RICARDO 

MASTRANGELLI Vistos. Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato 

jurídico com pedido de perdas e danos aforada por REFLORESTA 

REFLORESTADORA LTDA, representada por seus sócios gerentes Ronel 

Machado de Oliveira e Valdon Ribeiro Figueiredo em face de Ricardo 

Mastrangelli, visando o reconhecimento de nulidade de distrato particular 

de arrendamento rural e indenização por perdas e danos decorrentes de 

conduta atribuída ao requerido. Recebida a inicial (ID 11170301), foi 

designada audiência de conciliação e postergada a análise da tutela de 

urgência. O requerido foi devidamente citado, consoante aviso de 

recebimento da carta de citação juntado sob ID 11399000. Por meio da 

petição de ID 12377101, o requerido alegou a impossibilidade de 

comparecimento na audiência em razão de “compromissos que não 

puderam ser reagendados”, mas outorgou poderes para José Artur 

Bussolo Nunes o representar na solenidade (procuração sob ID 

12377101). Realizada a audiência (ID 12390089), por entender possível a 

solução consensual da lide, foi designada nova data para sessão de 

conciliação e as partes estabeleceram a suspensão do procedimento. A 

petição de ID 12756382 noticiou que o advogado do requerido estava 

impedido de comparecer à audiência de conciliação por razões médicas, 

justificadas pelos documentos médicos sob ID 12756382. Lavrado e 

juntado termo de audiência sob ID 12797145, no qual registrou-se o 

desinteresse da parte autora na autocomposição e requereu-se a 

deflagração do prazo de resposta. Sob ID 13122170, o requerido afirmou 

que houve prévia justificação da ausência de seu patrono e pediu, além da 

responsabilização do conciliador pela perda do intento de transigir dos 

autores, a designação de nova audiência e, subsidiariamente, a restituição 

do prazo de resposta. Trouxe outros documentos. À peça de ID 

13154654, a parte autora rechaçou os pedidos e argumentos aventados 

pelo requerido na derradeira petição. Vieram-me conclusos. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. Navegando pelos autos digitais, em 

minudente análise, inclusive sobre o termo de audiência de ID 12797145, 

não vislumbra-se a atuação com dolo ou culpa do conciliador no intuito de 

causar prejuízos para as partes. O fato de o termo de audiência ter sido 

lavrado quando havia prévia petição justificando o não comparecimento de 

uma parte ou causídico não é suficiente para caracterizar a alegada 

imperícia ou negligência do conciliador. Com efeito, a dispensa ou 

reagendamento da solenidade é questão apreciada pelo magistrado ou por 

aquele que, por delegação, é autorizado a fazê-lo, como ocorre neste 

juízo por serventuários da secretaria apenas quanto à redesignações. Ao 

conciliador cabe apenas registrar o comparecimento das partes e anotar 

os requerimentos realizados no ato, tal como procedido, de modo que sua 

atuação foi efetivada nos moldes da legalidade. Forte nestas razões, por 

não apurar conduta dolosa ou culposa do conciliador ou qualquer violação 

legal, deixo de adotar as providências previstas no §2º, do art. 173, do 

CPC. Ademais, tendo em vista que esta demanda foi ajuizada em 

06/10/2017 e, decorrido mais de um ano, sequer foi a apresentada de 

resposta pelo requerido, reputa-se pertinente dar prosseguimento ao feito, 

restando INDEFERIDO o pedido de designação de nova audiência de 

conciliação, diante do expresso desinteresse manifestado pela parte 

requerente na petição sob ID 13154654, medida que apenas procrastinaria 

o feito. Neste viés, destaca-se que a autocomposição poderá ser 

realizada em qualquer momento do procedimento, até mesmo 

e x t r a j u d i c i a l m e n t e .  A  d e f l a g r a ç ã o  d o  p r a z o  p a r a 

contestação/reconvenção para o requerido ocorrerá a partir da 

publicação desta decisão, nos termos do inciso VII, do art. 231, do CPC. 

Intimem-se. Alta Floresta, 22 de agosto de 2018. Janaína Rebucci 

Dezanetti Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000139-04.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO CHIMULA (EMBARGANTE)

joel quintella (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALANA GABI SICUTO (ADVOGADO(A))

SANDRO NASSER SICUTO (ADVOGADO(A))

ARI HEIDRICH (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000139-04.2018.8.11.0007 

EMBARGANTE: MARCIO CHIMULA EMBARGADO: ARI HEIDRICH Vistos. 

Trata-se de embargos à execução oposto por Marcio Chimula em face de 

Ari Heidrich, em relação à Execução Extrajudicial sob nº. 

1001622-06.2017.8.11.007, a qual alega nulidades e anulabilidade, atribui 

excesso à execução e invoca a exceção de contrato não cumprido, 

dentre outras matérias processuais. Com a inicial vieram documentos. 

Recebida a inicial (ID 12522694), o embargado apresentou impugnação 

sob ID 13483074, rechaçando os fundamentos e argumentos tecidos na 

petição inicial e, ao final, pedindo a improcedência das pretensões do 

embargante. Por meio do ato de cartório sob ID 13987563, a serventia 

intimou os envolvidos para indicarem as provas a serem produzidas. Na 

petição de ID 14074982, o embargante alegou que as matérias preliminares 

ainda não foram apreciadas e pediu que o feito seja chamado à ordem 

para reconhecimento da nulidade do ato da secretaria e o processo seja 

saneado, e, subsidiariamente, seja deferida a procuração de prova oral. 

Por sua vez, a parte embargada também indicou a produção de prova 

testemunhal caso o feito não seja saneado (ID 14205325). Vieram-me 

conclusos. É o relato do necessário. Fundamento e decido. De pronto, no 

intuito de demonstraram a lisura dos atos processuais até então 

realizados, transcrevo trecho a doutrina de Daniel Amorim Assumpção 

Neves acerca do procedimento dos embargos à execução: “Os embargos 

à execução definitivamente não seguem o procedimento comum, o que se 

demonstra por sua simplicidade estrutural, em especial a existência de 

somente uma audiência, sem a necessidade formal de uma fase de 

saneamento. Trata-se de procedimento especial sumarizado. O 

procedimento, entretanto, poderá não ser tão concentrado como sugere o 

dispositivo legal, até mesmo porque a profundidade da cognição nos 

embargos à execução é ampla e irrestrita, sendo que qualquer restrição 

ao legítimo direito probatório das partes não é admitida. Dessa forma, 

apesar de a redação sugerir o julgamento imediato ou a designação de 

audiência de instrução e julgamento, na qual se produzirá a prova oral 

(depoimento pessoal e testemunhal), é natural que, sendo necessária a 

produção de prova de outra natureza que não a oral, em especial a prova 

pericial, o juiz determinará essa forma de produção de prova. Por outro 

lado, embora não exista uma expressa previsão para a realização de uma 

audiência preliminar ou decisão saneadora escrita, conforme previsto no 

art. 357 do Novo CPC, é natural que possa o juiz no caso concreto, 

percebendo as vantagens de sua realização, sanear pontualmente o 

processo, como faz no rito comum. Até mesmo a audiência de conciliação 

e mediação prevista no art. 334 do Novo CPC poderá ser designada pelo 

juiz, mas a aplicação da regra não é vinculativa, de forma que sua 

designação será apenas uma opção do juiz. E assim, sendo, deve ser 

afastada a sanção consagrada no § 8º do art. 334 do Novo CPC, caso a 

parte deixe de comparecer à audiência”. (NEVES, Daniel Amorim 

Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. – 8. ed. – 

Salvador: Ed. JusPodivm, 2016). O procedimento sumarizado indicado pelo 

doutrinador encontra previsão legal no art. 920, do Código de Processo 

Civil, que dispõe: “Art. 920. Recebidos os embargos: I - o exequente será 

ouvido no prazo de 15 (quinze) dias; II - a seguir, o juiz julgará 

imediatamente o pedido ou designará audiência; III - encerrada a instrução, 

o juiz proferirá sentença”. A partir de tais ponderações, revela-se a 

pertinência da intimação promovida pela serventia para a indicação de 

provas, eis que o exequente/embargado já havia sido ouvido e, naquela 

etapa processual, caberia, pela lei, apenas o julgamento imediato ou a 

designação de audiência, nos termos do dispositivo acima transcrito. 

Todavia, diante da amplitude das matérias alegadas nos embargos, 

impõe-se a dilação probatória, mediante a realização de audiência de 

instrução. As matérias preliminares, por sua vez, serão apreciadas em 

sentença, como é regular ao procedimento, por guardarem íntima relação 

com o mérito dos embargos. Contudo, antes de designar data para a 

instrução do processo, considerando o manifestado desejo de conciliar 

pela parte embargante, contido na exordial, designo sessão de conciliação 

para o dia 21/11/2018, às 13h00, a ser realizada no CEJUSC desta 

Comarca. Intimem-se as partes para que compareçam acompanhados por 

seus advogados. Cumpra-se. Alta Floresta, 22 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000729-78.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. F. (ADVOGADO(A))

D. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. F. (REQUERIDO)

T. S. R. D. O. (ADVOGADO(A))

C. R. D. O. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000729-78.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: DANIEL CARVALHO MARIANO REQUERIDO: VANESSA 

DANIELE FARIAS Vistos. Trata-se de ação de divórcio ajuizada por Daniel 

Carvalho Mariano em face de Vanessa Daniele Farias Carvalho Mariano. 

Recebida a inicial, foi designada audiência conciliatória e determinada a 

citação da parte requerida, Id n. 12367321. Entre um ato e outro, foi 

realizada a audiência conciliatória, a qual restou frutífera quanto à partilha 

de bens, sendo devidamente homologada. No que se refere à dissolução 

do vínculo matrimonial e obrigações pactuadas entre as partes quanto à 

verba alimentar, manutenção de plano de saúde e tratamento médico, 

essas pugnaram pela suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, Id n. 12930967. Sob o Id n. 13731164, o autor requereu a 

homologação do acordo, cf. termo de audiência e informou o pagamento 

da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Expedição de ofício ao Hamoa 

Resort Residencial, para o fim de retificar o contrato n. 022/002-2015, 

junto à empresa Maestro Empreendimentos Imobiliários Ltda, no qual 

deverá constar a co-propriedade do imóvel entre as partes, na proporção 

de 50% (cinquenta por cento), Id n. 12930967. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. HOMOLOGO para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais o acordo celebrado entre as 

partes acostado junto ao Id. 12930967, concernente ao divórcio e 

consequentes obrigações fixadas quanto à verba alimentar, manutenção 

de plano de saúde e tratamento médico. Isto posto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15). Consigno 

que o acordo em relação à partilha de bens foi homologado em audiência 

conciliatória. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para 

averbação da sentença à margem do assento de casamento no Cartório 

competente, solicitando a remessa ao Juízo de via do documento 

devidamente registrada. Anote-se que a requerida voltará usar o nome de 

solteira, qual seja, VANESSA DANIELE FARIAS. Inexiste pactuação 

expressa sobre os honorários advocatícios, cada parte arcará com os 

honorários de seus procuradores. Eventuais custas processuais 

remanescentes serão divididas igualmente entre as partes, cf. o teor do 

art. 90, §2º do CPC. Proceda a Secretaria da Vara à intimação das partes 

em virtude de erro no sistema. Certificado o trânsito em julgado e 

cumpridas as determinações supra, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. JANAÍNA 

REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1001077-96.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUSA CASTANHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM 

LIQUIDACAO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA EDITAL DE CITAÇÃO USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS GRATUITO Expedido por ordem do(a) MM. 

Juiz(a) de Direito JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Dados do Processo: 

Processo: 1001077-96.2018.8.11.0007; Valor causa: R$ 51.865,02; Tipo: 

Cível; Espécie: [USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Parte Autora: 

CLEUSA CASTANHO DOS SANTOS Parte Requerida: COOPERATIVA 

AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma do art. 259, I, do CPC, dos termos da 

presente ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 
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apresentarem resposta, querendo, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça 

vestibular. Resumo da Inicial: Aduzem os autores que são legítimos 

possuidores do imóvel urbano denominado Imóvel urbano denominado Lote 

02, Quadra RS - 6, situado no Loteamento Residencial Carlinda 1, e que 

este imóvel permanece registrado no nome da ré, no entanto, que a área 

vem sendo transferida sem a devida regularização apenas por meio de 

contratos de compra e venda. Por fim, assevera que exerce a posse 

sobre o imóvel, de forma ininterrupta e sem oposição, estabelecendo sua 

moradia habitual, e requer a declaração de domínio sobre o imóvel, com a 

devida modificação no Cartório de Registro de Imóveis. DESCRIÇÃO DO 

IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel urbano denominado Lote 02, Quadra RS - 

6, situado no Loteamento Residencial Carlinda 1. DECISÃO/DESPACHO: 

Vistos. 1) Proceda a Secretaria de Vara a retificação do valor da causa 

junto ao sistema Pje, eis que deverá constar a importância de R$ 

51.865,02 (cinquenta e um mil, oitocentos e sessenta e cinco reais com 

dois centavos). 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser 

revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. 3) 

Tendo em vista a possibilidade de existência de direito indisponível para o 

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

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

Processo Civil. 4) CITE-SE o réu, devendo constar que o prazo para 

responder aos termos da presente ação é de 15 (quinze) dias, e que, não 

contestada em tal prazo, se presumirão aceitos como verdadeiros os 

fatos articulados na inicial, nos termos previstos no art. 344, do CPC. 5) 

CITEM-SE pessoalmente os confinantes do imóvel usucapiendo (art. 246, § 

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

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

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

contestarem no prazo legal. 6) DEIXO de determinar a notificação do 

credor averbado na matrícula (ID 11556218), para figurar como assistente 

do réu nos presentes autos, conforme pleiteado pelo autor, tendo em vista 

o recebimento por este Juízo de ofício remetido pelo Juízo da massa 

falida/requerida (Processo nº 0012014-40.1999.8.26.0361 - 4ª Vara Cível 

da Comarca de Mogi das Cruzes/SP), informando que esta não possui 

interesse no imóvel em questão (objeto da matrícula 1.403, do 1º Cartório 

de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT), vez que referido bem já não 

era mais propriedade da requerida desde 1980/1990 e que constou 

equivocadamente na arrecadação, determinando, inclusive, o referido 

Juízo, a expedição de carta precatória ao Cartório de Registro de Imóveis 

para cancelamento da arrecadação junto à matrícula nº 1.403. Sendo 

assim, não vislumbra esta Magistrada, interesse jurídico a justificar a 

notificação pleiteada. 7) Em analogia ao art. 216-A, IV, § 3º, da Lei nº 

6.015/1973 (art. 1.071, do CPC), INTIMEM-SE para manifestarem interesse 

na causa, os representantes da União, Estado e Município. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 13 de junho de 

2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito. ALTA 

FLORESTA/MT, 24 de agosto de 2018. CAROLINE EVELYN DAN LOPES 

Analista Judiciário(a) SEDE DA 3ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 35123600

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002826-51.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA LILIANE DE MELO (ADVOGADO(A))

DEUZA OLIVEIRA PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1002826-51.2018.8.11.0007 Vistos. DEFIRO o 

benefício da Justiça Gratuita, que poderá ser revogado a qualquer tempo, 

acaso verificadas as hipóteses legais. Diante do recebimento do Ofício 

Circular nº 001/2016-PFE-INSS-Sinop-MT, justificando a impossibilidade da 

União em participar das audiências de conciliação determinadas pelo Novo 

Código de Processo Civil, DEIXO de designar a referida solenidade, 

prevista no art. 334, do CPC. Entendo necessário, para análise do pedido 

de antecipação de tutela antecipada, a realização de perícia médica. In 

casu, através do Ofício nº 003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 

19/06/2013, a Procuradoria Federal Especializada-INSS-SINOP/MT 

concorda com que, em benefícios previdenciários afetos à área médica, 

bem como ao estudo quanto à condição socioeconômica, seja 

primeiramente realizada a perícia, para após ser procedida à sua citação, 

objetivando conferir maior celeridade ao deslinde da demanda, tendo 

encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os quesitos para serem 

respondidos pelo expert. Nos termos do Convênio nº 03/2013, celebrado 

entre a Justiça Federal e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

bem como do Ofício Circular nº 276/2014-DJA/CGC e das Resoluções nº 

541/2007 e nº 00305/2014, ambas do Conselho da Justiça Federal, 

NOMEIO como perita judicial a Dra. Fernanda Sutilo Martins, CRM/MT 4232, 

para realizar a perícia médica na parte autora, no dia 14.09.2018, às 

15h20m (Hospital Cristo Redentor), razão por que FIXO os honorários em 

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

00305/2014-CJF. INTIME-SE a Sra. Perita da nomeação e do dia e horário 

designado, bem como, PROCEDA à intimação dos interessados para 

comparecimento ao ato processual acima indicado, consignando-se que o 

laudo pericial deverá ser apresentado a este juízo no prazo de 30 dias, 

contado a partir da data da realização da perícia. ENCAMINHE-SE à Sra. 

Perita cópia da inicial, dos quesitos apresentados pela parte autora, de 

eventuais atestados médicos e resultados de exames que instruem a 

inicial, bem como dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se 

encontra encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria 

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

nomear assistente técnico e apresentar quesito. Estabeleço como 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? Após a juntada do laudo, com o encaminhamento dos autos, 

CITE-SE o requerido, devendo constar as advertências do artigo 344, do 

CPC e que o prazo para contestar é de 30 (trinta) dias. No mesmo ato da 

citação, INTIME-SE o requerido para se manifestar acerca do laudo 

médico, consignando que o silêncio importará na presunção de 

concordância com o laudo pericial. Posteriormente, INTIME-SE a parte 

requerente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia, 

quando poderá, se for o caso, impugnar documentos e teses levantadas 

na contestação. Com a manifestação das partes ou decorrido o prazo in 

albis para tanto, REQUISITE-SE pagamento dos honorários periciais junto 

ao Sistema de Assistência Judiciária Gratuita. Por fim, façam os autos 

CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da 

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

MT, 7 de agosto de 2018 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 167781 Nr: 2901-10.2018.811.0007

 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: Roseane Marinho Natal Souza, Rose Andrea Marinho 

Natal Souza, HNS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, 

Rosely Soldá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Gabi Sicuto - OAB:18450, 
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Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Isto posto, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça e DETERMINO à parte embargante que, no prazo de 

15 (quinze) dias, realize o depósito das custas processuais e taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 

290 do atual CPC, e, consequente extinção do feito sem resolução de 

mérito.Com ou sem o recolhimento determinado, transcorrido in albis o 

prazo acima fixado, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos 

conclusos.CIÊNCIA ao Ministério Público.Intime-se. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 18700 Nr: 3367-63.2002.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gervandre Soldá, Gervasio Soldá, Delir Soldá, Rosely 

Soldá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Silveira Silvério - 

OAB:10516/MT, Sueli Silveira - OAB:3634/MT

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

OAB:18.450/MT, José Celso Carneiro Junqueira - OAB:2215/MT, 

Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos(...)9) Com a juntada do cálculo do Contador Judicial, dê-se vista às 

partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, no qual os autos deverão 

permanecer no Cartório para consulta, podendo ser realizada tão somente 

carga rápida, sob as penas da lei.10) Após, façam-se os autos conclusos 

decisão acerca do excesso de execução apontado pelo executado (fls. 

630/637).11) Por fim, postergo a apreciação do pedido do exequente de fl. 

1.365, item “h” (imissão na posse dos bens sob as matrícula n. 6.188, 

6.747, 5.650 e 4.808), para após a preclusão da decisão de que trata o 

item “10”, e ainda, a decisão nos autos em apenso (Embargos de Terceiro, 

sob o Cód. 167781), tocante à concessão ou não dos efeitos suspensivos 

àqueles, vez que se tratam dos mesmos imóveis. Intimem-se. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 95109 Nr: 3437-65.2011.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Edilene Alves Conceição, Jackson Torres de 

Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indeco Integração Desenvolvimento e 

Colonização Ltda - EPP, Francisco Marques de Oliveira, Rogério Vitor de 

Oliveira, Marinho de Arruda Ortega, Maria Aparecida Marcato, Elza 

Geralda da Silva, Gilcinéia Silva do Nascimento Rufino, Simone Costa 

Soares Gonçalves, Maria Anita Pereira de Mello

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT, José Valnir Texeira 

- OAB:3624/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio dos 

autores Maria Edilene Alves Conceição e Jackson Torres de Moura sobre 

50% (cinqüenta) por cento do imóvel urbano sobre a matrícula n° sob a 

matrícula n° 19.926, junto ao Cartório do RGI desta Comarca, qual seja, 

225,00m2 do lote n° 07, Quadra n° 11, setor NW-1, situado em Alta 

Floresta/MT.Em consequência, julgo extinto o feito com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Essa 

sentença servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de 

Registro de Imóveis dessa Comarca, desde que apresentado o pertinente 

MEMORIAL DESCRITIVO e croqui indicativo da área ocupada pelos 

Autores (50% do imóvel sob matricula n. 19.926).Incabível a condenação 

da Requerida ao pagamento de honorários advocatícios, eis que trata-se 

de ação necessária e não houve oposição à posse dos Autores, pela 

proprietária registral.Intime-se a parte Autora para apresentação do 

MEMORIAL DESCRITIVO e croqui indicativo da área ocupada (50% do 

imóvel sob matricula n. 19.926), no prazo de 15 (quinze) dias.Após o 

trânsito em julgado e expedido o respectivo MANDADO para a transcrição 

(devendo a Secretaria da Vara encaminhar ao Sr. Registrador Público 

cópia da matricula do imóvel, MEMORIAL DESCRITIVO e croqui indicativo 

da área ocupada -50% do imóvel sob matricula n. 19.926, a fim de que 

seja DESMEMBRADA a matrícula para registro de apenas parte do imóvel 

em nome dos requerentes [225m2] – comunicando-se, ainda, que se trata 

de Justiça Gratuita), AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 55926 Nr: 458-38.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciana Teixeira de Carvalho Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edésio do Carmo Adorno - 

OAB:MT 8.615

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/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 dos 

documentos de fls. 160/165, indicando o cumprimento da obrigação.

Caroline Evelyn Dan Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 135918 Nr: 843-05.2016.811.0007

 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: JdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FITL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLO STAVARENGO - 

OAB:21713/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistas.

Tendo em vista que no acordo entabulado entre as partes (fl. 61), não fora 

fixada a forma de pagamento em caso de venda do imóvel em comum, 

INDEFIRO o pedido de cumprimento de sentença de fls. 64/68 (para que 

seja determinado à executada assinar o contrato de compra e venda do 

imóvel, prevendo forma de pagamento parcelada), vez que tal pleito requer 

da parte obrigação de fazer que extrapola os termos constantes no título.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 108241 Nr: 3673-46.2013.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleyson Neves Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber Zinimar Geraldine 

Coutinho - OAB:4151/MT, Maria José do Nascimento - 

OAB:17972-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do artigo 1.209 da CNGC/TJMT, 

impulsiono os presentes autos, com a finalidade de INTIMAR a parte 

autora, na pessoa de seu patrono habilitado, para, em 05 (cinco) dias, 

comparecer nesta Secretaria, com a finalidade de retirar a certidão de 

crédito judicial para fins de protesto, bem como no prazo de 10 (dez) dias 

da concretização, comunicar ao Juízo as averbações efetivadas.

Caroline Evelyn Dan Lopes

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 42272 Nr: 2475-18.2006.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fortunata Daile Cort Pavan
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que consta nos autos o pagamento dos alvarás expedidos 

em favor da advogada da parte autora, conforme se infere de fls. 

193/194, 200 e 203/204, INDEFIRO o pedido de fls. 197/198.

Intime-se a parte autora.

Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 34507 Nr: 7-18.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iraci Gimenes Machado

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que consta nos autos o pagamento dos alvarás expedidos 

em favor da advogada da parte autora, conforme se infere de fls. 258, 

260, 266 e 269/270, INDEFIRO o pedido de fls. 263/264.

Intime-se a parte autora.

Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 132427 Nr: 6484-08.2015.811.0007

 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: Maria Aparecida de Melo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora e 

condeno o INSS:a) a implantar o benefício de aposentadoria por invalidez, 

desde a data da citação (fl. 63v – 17/08/2017), eis que a autarquia 

previdenciária não pode ser penalizada pela mora da Autora em ingressar 

em Juízo, considerando-se que aos 17/03/2009 – fl . 92 houve o seu 

pedido administrativo, com renda mensal de um salário-mínimo;b) a efetuar 

o pagamento das parcelas retroativas quanto ao benefício ora concedido, 

devendo incidir juros de mora de 0,5% ao mês a partir da citação e 

correção monetária pelos índices oficiais de poupança desde o 

vencimento de cada parcela;c) concedo à parte Autora a antecipação dos 

efeitos da tutela, devendo o INSS implementar o benefício da 

aposentadoria por invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, contados de 

sua ciência desta sentença;d) Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais) a serem 

requisitados através da AJG, eis que já houve a apresentação dos dados 

pessoais, por parte do médico perito; e) Concedo à parte autora os 

benefícios da Justiça gratuita, conforme pleiteado; f) Condeno o INSS ao 

pagamento dos honorários advocatícios em 10% sobre as prestações 

vencidas até a prolação da sentença), observando-se a regra cunhada na 

Súmula 111 do STJ, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Nos termos da 

Seção 17, itens 6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são 

os dados da implantação dos benefícios: nome do Segurado: Maria 

Aparecida de Melo; beneficio concedido: Aposentadoria por invalidez; 

renda mensal: um salário mínimo; data do inicio do benefício: data da 

citação (fl. 63v – 17/08/2017); prazo para autarquia cumprir a sentença: 

60 (sessenta) dias para o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141118 Nr: 3576-41.2016.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida da Silva Gamboa

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

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

OAB:16341/MT

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

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela 

parte autora e condeno o INSS:a) a implantar o benefício de auxílio-doença 

– trabalhador rural, desde a data de apresentação de seu requerimento 

administrativo (05/01/2016), até o prazo de 01 (um) ano, contado da 

intimação da autarquia previdenciária dessa sentença, com renda mensal 

de um salário-mínimo;b) a efetuar o pagamento das parcelas retroativas 

quanto ao benefício ora concedido, devendo incidir juros de mora de 0,5% 

ao mês a partir da citação e correção monetária pelos índices oficiais de 

poupança desde o vencimento de cada parcela;c) concedo à parte Autora 

a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o INSS implementar o 

benefício da aposentadoria por invalidez no prazo de 60 (sessenta) dias, 

contados de sua ciência desta sentença;d) Condeno o INSS ao pagamento 

dos honorários periciais, fixados em R$ 200,00 (duzentos reais) a serem 

requisitados através da AJG, eis que já houve a apresentação dos dados 

pessoais, por parte do perito; e) Concedo à parte autora os benefícios da 

Justiça gratuita, conforme pleiteado; f) Condeno o INSS ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10% sobre as prestações vencidas até a 

prolação da sentença), observando-se a regra cunhada na Súmula 111 do 

STJ, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.Nos termos da Seção 17, itens 

6.17.1., 6.17.1.1.6.17.1.6. e 6.17.1.7. da CNGC, estes são os dados da 

implantação dos benefícios: nome do Segurado: Maria Aparecida da Silva 

Gamboa; beneficio concedido: Auxílio-doença; renda mensal: um salário 

mínimo; data do inicio do benefício: apresentação de seu requerimento 

administrativo (05/01/2016), até o prazo de 01 (um) ano, contado da 

intimação da autarquia previdenciária dessa sentença; prazo para 

autarquia cumprir a sentença: 60 (sessenta) dias para o seu cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107906 Nr: 3312-29.2013.811.0007

 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: Valter Augusto de Assis

 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:

 Vistos.

Trata-se de ação nominada de “ordinária de benefício previdenciário” 

proposta por VALTER AUGUSTO DE ASSIS em desfavor do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

Entre um ato e outro do processo, foi determinada pelo Juízo a realização 

de perícia no autor (fl. 67), necessária ao deslinde da ação.

À fl. 70, o Srº. Oficial de Justiça certificou que a parte autora mudou-se, 

sem deixar declinado seu novo endereço.

É o relatório. Decido.

 Como se sabe, é dever da parte manter seu endereço atualizado nos 

autos, e o autor deixou de fornecer seu novo endereço. Por outro lado, 

determina o art. 274, parágrafo único, do CPC, que as intimações dirigidas 

no endereço declinado na inicial presumem-se válidas. Vejamos:

 “Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às 

partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais 

sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, 

diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao 

endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente 

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

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

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.”

Assim, tendo em vista que a parte autora passou a residir em outro 

endereço sem informar ao Juízo, e ainda, a presunção de validade de sua 

intimação para dar o devido andamento no feito no antigo endereço, resta 
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caracterizado o abandono da causa, razão que impõe a extinção do feito.

Em consequência, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

CONDENO a parte autora às custas processuais, SUSPENDENDO sua 

exigibilidade, frente à gratuidade deferida.

Sem honorários sucumbenciais, vez que não houve a citação do 

requerido.

P.R.I.C.

Transitado em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67766 Nr: 729-76.2010.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agaé Transportes e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Carlinda -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida K. Caetano 

Vianna - OAB:64.585/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira Dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos.

VISTA dos autos à parte exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 128399 Nr: 4277-36.2015.811.0007

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clarice Foscarim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igreja Assembléia de Deus, Neuri Candido de 

Souza, Cooperativa Agricola de Cotia - Cooperativa Central em Liquidação, 

Maria Aparecida Beleze

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Maretti - 

OAB:128785/SP, Ana Cláudia Silveira Curado - OAB:247568/SP, Loide 

da Silveira Souto Figueiredo - OAB:357311/SP, Rita Paschoalina de 

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

Tibério Augusto Visnardi Ferreira - OAB:276863/SP

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, declarando o domínio da 

autora Clarice Foscarim sobre o imóvel urbano denominado Lote n. 08, 

quadra RS-186, com área de 405,00 m2 (quatrocentos e cinco metros 

quadrados), situado no Loteamento Residencial Carlinda I, núcleo urbano 

de Carlinda/MT, sob matrícula n. 1.403 junto ao Cartório do RGI desta 

Comarca e, por conseguinte, julgo extinto o feito com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Essa sentença 

servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de 

Imóveis dessa Comarca.Incabível a condenação da Requerida ao 

pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, eis que 

trata-se de ação necessária, diante do processo de liquidação em que se 

encontra a requerida, a qual não se opôs ao pedido.Intimem-se.Após o 

trânsito em julgado e expedido o respectivo MANDADO para a transcrição 

(devendo a Secretaria da Vara encaminhar ao Sr. Registrador Público 

cópias dos documentos de fls. 11/13, a fim de que seja aberta nova para 

registro do imóvel em nome dos requerentes – comunicando-se, ainda, 

que se trata de Justiça Gratuita), AO ARQUIVO com as baixas e 

anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 119418 Nr: 7078-56.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdOF, VHdOF, FMdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdAF

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

OAB:, Isabella Tarsitano Armoa Belucio Gaetano - OAB:23.686, Luis 

Augusto Cuissi - OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - 

OAB:22876/O

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

OAB:24.889-A/MT, Ana Célia de Julio - OAB:13.227-B / MT, Dakari 

Fernandes Tessmann - OAB:32.548/GO, Joel de Freitas - 

OAB:308.908/SP

 Vistos(...)2) INTIME-SE o causídico da parte exequente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, regularizar a representação processual, carreando aos 

autos procuração em nome dos menores, representados pela genitora, 

tendo em vista serem estes os credores dos alimentos executados. 

Devendo ainda, na oportunidade, carrear aos autos cálculo de atualização 

de todo o débito.3) Com o aporte do determinado no item “2”, INTIME-SE o 

executado na pessoa do causídico constituído (fls. 105/106) para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o débito alimentar no valor apontado na 

inicial, sob pena de acréscimo de multa de 10% e, também, de honorários 

de advogado de 10%, nos termos do §1º, do art. 523 do CPC. CONSIGNE 

no mandado as advertências do parágrafo 2º do art. 523 do CPC, e ainda, 

que transcorrido o prazo constante no artigo 523 do CPC sem o 

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

executado, independentemente de penhora ou nova intimação, se o 

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

no artigo 525 do Código de Processo Civil.(..) CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101402 Nr: 2868-30.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosalia Alves de Souza

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

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Informe ainda a parte exequente, acerca do cumprimento do determinado à 

fl. 181, no prazo de 05 (cinco) dias.

Transcorrido in albis o prazo assinalado acima, CERTIFIQUE-SE e 

façam-se os autos conclusos para sentença extintiva do artigo 924, inciso 

II, do CPC, tendo em vista a manifestação de fl. 191.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131286 Nr: 5869-18.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Sicred (Sicredi Norte)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rangel Cleiton Sisti

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

OAB:13311/MT, Elaine Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Flaviany 

Ribeiro Garcia Almeida - OAB:12.889/MT, Hugo Roger de Souza 

Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elisabete Aparecida da 

Silveira Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, o qual foi deferido 

à fl. 92.

Houve manifestação do executado/Autor Rangel Cleiton Sisti às fls. 93/94 

c/c comprovante de depósito de fl. 95, reconhecendo como correto o 

débito sob execução, bem como requerendo autorização para o 

pagamento parcelado do débito, sendo 30% (trinta) por cento à título de 

entrada e 06 (seis) parcelas sucessivas, acrescidas de correção 

monetária e juros moratórios de 1% ao mês. Pelo exequente, houve 

concordância com o pedido e requerimento de expedição de Alvará 

Judicial quanto ao valor depositado (fl. 99).

À fl. 100, deferido o pagamento parcelado do débito, bem como 

determinada a expedição de ALVARÁ JUDICIAL do valor depositado.

À fl. 103, alvará judicial.

À fl. 112, o exequente informou o pagamento integral do débito.

É o relatório do necessário. DECIDO.

Diante do exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, julgo 

EXTINTA a presente ação de execução.

 Sem honorários sucumbenciais, vez que não houve resistência do 
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executado.

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

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 106757 Nr: 2078-12.2013.811.0007

 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): Orneles dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo Batista Alves Pinto - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de suspensão de fl. 99. Determino a SUSPENSÃO da 

presente ação pelo prazo de 60 (sessenta ) dias.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender por direito.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 156772 Nr: 4405-85.2017.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alta Floresta Motos Ltda.

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Pasturelli Cintra - 

OAB:20.459/MT, NATALY LOPES ESTEVES - OAB:21912/O, Patrícia 

Jorge da Cunha Viana Dantas - OAB:MT 8014, Patrícia Moreira 

Neres - OAB:MT 18.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, 

com base no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil para 

ANULAR o título sob execução, qual seja, a CDA n. 86/2015.Em 

consequência, concedo à Embargante a Tutela de Urgência para 

determinar ao Município Embargado que emita certidão positiva de débitos 

com efeito negativo, no que se refere ao débito sob execução nos autos 

em apenso (ID 126741 – CDA n. 86/2015). Isento de custas e despesas 

processuais, condeno a Embargada ao pagamento de honorários 

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

causa.Após o trânsito em julgado, translade-se cópia aos autos em 

apenso e, caso não seja requerido o procedimento de sentença quanto à 

verba honorária, no prazo de 30 (trinta) dias, ao arquivo, com as baixas e 

cautelas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67697 Nr: 660-44.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Domingos da Costa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Defiro o pedido de fls. 79. DETERMINO a SUSPENSÃO da presente ação 

até 27 de dezembro de 2018, em conformidade com o disposto no artigo 

10 da Lei 13.340/16.

2) Aguarde em arquivo provisório até manifestação da parte interessada, 

com baixa no relatório estatístico, sem baixa na distribuição.

3) Decorrido o prazo de suspensão, intime-se a exequente para 

manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

4) Decorrido o prazo de suspensão, sem manifestação do exequente, se 

iniciará o prazo de prescrição quinquenal, nos termos do artigo 40 da Lei 

de Execução Fiscal.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 110721 Nr: 6311-52.2013.811.0007

 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): Jefferson Ortega Nascimento, Carina Vieira 

Cardoso dos Santos

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a Exceção de Pré-executividade 

apresentada, para o fim de determinar a EXCLUSÃO da incidência 

CUMULATIVA de correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros 

remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e com a multa contratual. 

Dessa forma, sobre o valor originário do débito (R$ 11.557,70), incidirá 

EXCLUSIVAMENTE o encargo assemelhado à comissão de permanência 

(CDI) durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média de 

juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 

294/STJ). Ainda, incidentes juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da citação editalícia.Custas já recolhidas pela 

exequente/excepta, pelo que a condeno ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

EXCESSO de execução praticado.Intimem-se.Certificada a preclusão, 

intimem-se as partes para manifestação sobre o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 49113 Nr: 1190-53.2007.811.0007

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nicolas Silva Bispo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Bispo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Conforme certidão de fl. 152, tem-se que não houve o cumprimento 

integral da decisão de fl. 133, eis que não houve a intimação do cônjuge 

do executado a respeito da penhora e avaliação (conforme expresso à fl. 

148).

Dessa forma, determino a REEXPEDIÇÃO de Carta Precatória para a 

intimação do cônjuge do executado a respeito da penhora e avaliação.

Ainda, determino a intimação da parte exequente para que junte aos autos 

memória atualizada do débito sob execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpridas as diligencias acima, voltem-me conclusos.

Às providencias. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 118423 Nr: 6265-29.2014.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carina Vieira Cardoso dos Santos

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

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

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

de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

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

OAB:12113-O/MT

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução, com 

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

considerando-se a nulidade da incidência CUMULATIVA de correção 

monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) 

e moratórios e com a multa contratual com encargo assemelhado à 

comissão de permanência (CDI), determino a RETIFICAÇÃO do valor sob 

execução. Dessa forma, sobre o valor originário do débito (R$ 11.557,70), 

incidirá EXCLUSIVAMENTE o encargo assemelhado à comissão de 

permanência (CDI) durante o período de inadimplemento contratual, à taxa 

média de juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato 

(Súmula 294/STJ). Ainda, incidentes juros moratórios de 1% (um por 
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cento) ao mês, a partir da citação editalícia do primeiro executado.Em 

razão da sucumbência, condeno a Embargante ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes na quantia de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do EXCESSO de execução praticado, observado o 

disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte 

beneficiária da Gratuidade de Justiça.Intimem-se.Certificado o transito em 

julgado, translade-se cópia aos autos executivos e remetam-se ao 

Arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 103937 Nr: 5689-07.2012.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JS RODRIGUES-ME - MERCADO ALVORADA, 

Ademar Pereira Rodrigues, Elsa Sorti Rodrigues

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença, o qual foi deferido 

à fl. 114.

Às fls. 121/122, intimação dos executados.

À fl. 126, o exequente informou o pagamento integral do débito, 

requerendo a extinção do feito.

É o relatório do necessário. DECIDO.

Diante do exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, julgo 

EXTINTA a presente ação de execução.

 Sem honorários sucumbenciais, vez que não houve resistência do 

executado.

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

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 126741 Nr: 3409-58.2015.811.0007

 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): Alta Floresta Motos Ltda.

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

Alta Floresta-MT - OAB:

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

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos.

Tendo em vista o julgamento dos Embargos à Execução Fiscal propostos 

por Alta Floresta Motos Ltda em face da Fazenda Pública do Município de 

Alta Floresta (ID 156772), onde foi declarada a nulidade do título sob 

execução, qual seja, a CDA n. 86/2015, concedo à Executada a Tutela de 

Urgência para determinar ao Município Exequente que emita certidão 

positiva de débitos com efeito negativo, no que se refere ao débito sob 

execução nos autos em apenso (ID 126741 – CDA n. 86/2015).

 No mais, aguarde-se o transito em julgado da sentença proferida nos 

autos em apenso.

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010799-06.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ (ADVOGADO(A))

RONI APARECIDO MORETE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

 

Intimação da parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar 

novo cálculo atualizado do débito exequendo, incluindo o valor da multa, 

que incidirá apenas sobre as parcelas já vencidas, caso se tratar a 

espécie de obrigação de prestação continuada, bem como requerer o que 

entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ARCANJO LEAL (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCIO JUNQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

JOSE ALTAIR NERY (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000022-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LINDOMAR ARCANJO LEAL 

REQUERIDO: JOSE LUCIO JUNQUEIRA CALDAS Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que as provas até então 

produzidas deixam dúvida quanto às circunstâncias exatas do fato que 

ensejou a distribuição da ação visando reparação por dano material, bem 

como o pedido contraposto formulado pelo requerido. Desse modo, e em 

atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 04 DE OUTUBRO DE 2018 às 

16h00min. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000022-13.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR ARCANJO LEAL (REQUERENTE)

CARLOS ALBERTO KOCH (ADVOGADO(A))

KARINA ROMAO CALVO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUCIO JUNQUEIRA CALDAS (REQUERIDO)

JOSE ALTAIR NERY (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000022-13.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LINDOMAR ARCANJO LEAL 

REQUERIDO: JOSE LUCIO JUNQUEIRA CALDAS Vistos. Analisando 

detidamente o presente feito verifica-se que as provas até então 

produzidas deixam dúvida quanto às circunstâncias exatas do fato que 

ensejou a distribuição da ação visando reparação por dano material, bem 

como o pedido contraposto formulado pelo requerido. Desse modo, e em 

atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 04 DE OUTUBRO DE 2018 às 

16h00min. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)
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DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000245-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DOUGLAS PEREIRA DE ABREU 

SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que as provas até 

então produzidas deixam dúvida quanto às circunstâncias exatas em que 

possivelmente fora assinado o contrato de prestação de serviços, cuja 

inadimplência ensejou a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo 

de crédito pela requerida. Necessária, portanto, a produção de prova a fim 

de demonstrar a existência ou não da dívida. Desse modo, e em atenção 

ao que estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 11 DE OUTUBRO DE 2018 às 

14h00min. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000245-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS PEREIRA DE ABREU SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000245-63.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DOUGLAS PEREIRA DE ABREU 

SILVA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que as provas até 

então produzidas deixam dúvida quanto às circunstâncias exatas em que 

possivelmente fora assinado o contrato de prestação de serviços, cuja 

inadimplência ensejou a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo 

de crédito pela requerida. Necessária, portanto, a produção de prova a fim 

de demonstrar a existência ou não da dívida. Desse modo, e em atenção 

ao que estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 11 DE OUTUBRO DE 2018 às 

14h00min. As testemunhas, até o máximo de três para cada parte, 

comparecerão à audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte 

que as tenha arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, 

se assim for requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o 

disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à 

apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, 

HOMOLOGO o despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos 

termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

LINDOMAR ELIAS DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALCIDES DE CARLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000346-03.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LINDOMAR ELIAS DELA 

JUSTINA REQUERIDO: ALCIDES DE CARLI Vistos. Analisando detidamente 

o presente feito verifica-se que as provas até então produzidas deixam 

dúvida quanto às circunstâncias exatas em que ocorreu a negociação da 

venda que possivelmente gerou a comissão de corretagem imobiliária 

cobrada pelo autor. Do mesmo modo não restou bem demostrado o dano 

moral sofrido pelo requerido, que consubstancia o pedido contraposto 

formulado pelo requerido. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o 

artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 11 DE OUTUBRO DE 2018 às 15h00min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000346-03.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

LUIS AUGUSTO CUISSI (ADVOGADO(A))

LINDOMAR ELIAS DELA JUSTINA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MILTON DOS SANTOS SOUZA JUNIOR (ADVOGADO(A))

CELSO REIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALCIDES DE CARLI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000346-03.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LINDOMAR ELIAS DELA 

JUSTINA REQUERIDO: ALCIDES DE CARLI Vistos. Analisando detidamente 

o presente feito verifica-se que as provas até então produzidas deixam 

dúvida quanto às circunstâncias exatas em que ocorreu a negociação da 

venda que possivelmente gerou a comissão de corretagem imobiliária 

cobrada pelo autor. Do mesmo modo não restou bem demostrado o dano 

moral sofrido pelo requerido, que consubstancia o pedido contraposto 

formulado pelo requerido. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o 

artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO 

para o dia 11 DE OUTUBRO DE 2018 às 15h00min. As testemunhas, até o 

máximo de três para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e 

julgamento, levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente 

de intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 22 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. PULIDO - ME (REQUERIDO)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000821-56.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE BRITO 

REQUERIDO: P. B. PULIDO - ME Vistos. Analisando detidamente o presente 

feito verifica-se que as provas até então produzidas não permitem a 

conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a distribuição da 

ação. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, 

designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 11 DE 

OUTUBRO DE 2018 às 16h00min. As testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 
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intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000821-56.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. PULIDO - ME (REQUERIDO)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000821-56.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ANDRE LUIZ DE BRITO 

REQUERIDO: P. B. PULIDO - ME Vistos. Analisando detidamente o presente 

feito verifica-se que as provas até então produzidas não permitem a 

conclusão certeira acerca dos fatos que ensejaram a distribuição da 

ação. Desse modo, e em atenção ao que estabelece o artigo 369 do CPC, 

designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO para o dia 11 DE 

OUTUBRO DE 2018 às 16h00min. As testemunhas, até o máximo de três 

para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento, 

levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de 

intimação, ou mediante esta, se assim for requerido. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da Meritíssima Juíza 

de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro 

no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO o despacho proferido pela d. 

Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 23 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000445-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS PAULO MONTEIRO 

MARTINS DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que as provas até 

então produzidas não permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que 

ensejaram a distribuição da ação, mormente os termos em que ocorreu a 

contratação pelo autor com a ré. Desse modo, e em atenção ao que 

estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

INSTRUÇÃO para o dia 18 DE OUTUBRO DE 2018 às 14h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

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

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000445-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS PAULO MONTEIRO MARTINS DE SOUZA (REQUERENTE)

ELSON CRISTOVAO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000445-70.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCOS PAULO MONTEIRO 

MARTINS DE SOUZA REQUERIDO: BANCO DAYCOVAL S/A Vistos. 

Analisando detidamente o presente feito verifica-se que as provas até 

então produzidas não permitem a conclusão certeira acerca dos fatos que 

ensejaram a distribuição da ação, mormente os termos em que ocorreu a 

contratação pelo autor com a ré. Desse modo, e em atenção ao que 

estabelece o artigo 369 do CPC, designo AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E 

INSTRUÇÃO para o dia 18 DE OUTUBRO DE 2018 às 14h00min. As 

testemunhas, até o máximo de três para cada parte, comparecerão à 

audiência de instrução e julgamento, levadas pela parte que as tenha 

arrolado, independentemente de intimação, ou mediante esta, se assim for 

requerido. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

despacho proferido pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

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

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

Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000299-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

CLODOMIR SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000299-29.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: CLODOMIR SILVA EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos. A parte ré efetuou o pagamento do valor do acordo e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor. Assim, EXPEÇA-SE 

imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000299-29.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI (ADVOGADO(A))

CLODOMIR SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000299-29.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: CLODOMIR SILVA EXECUTADO: 

VIVO S.A. Vistos. A parte ré efetuou o pagamento do valor do acordo e a 

parte autora concorda com o valor depositado judicialmente, bem como 

informa a conta para transferência do valor. Assim, EXPEÇA-SE 

imediatamente alvará eletrônico de liberação do valor depositado 

judicialmente em favor do(a) advogado(a) da parte credora, DESDE QUE 

o(a) patrono(a) possua no instrumento de procuração poder expresso 

para receber. Caso contrário, intime-se a credora para proceder a devida 

regularização, em 05 (cinco) dias. Cientifique-se por qualquer meio de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 18 de 805



comunicação a parte credora acerca da presente decisão, nos termos do 

artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, intime-se a parte sucumbente para pagamento, em cinco dias, 

procedendo-se de acordo com as disposições da CNGC/MT em caso de 

eventual inadimplemento. Após, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002584-29.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO DE SOUZA (REQUERENTE)

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação da parte devedora para manifestar 

sobre o pedido de levantamento de depósito, em 48 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARA MONE FERREIRA SOARES FURIM (ADVOGADO(A))

SOLANGE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010743-70.2016.8.11.0007 REQUERENTE: SOLANGE DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA Vistos. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Analisando o feito 

verifico que a parte autora foi devidamente intimada para praticar no 

processo o ato que lhe competia (ID nº. 13374522), contudo, se quedou 

inerte (ID nº. 13810765). Calha registrar a afronta ao princípio 

constitucional da razoável duração do processo pela parte requerente, 

porquanto resta evidenciado que esta não praticou os atos processuais 

que lhe competem e indubitavelmente abandonou o processo. Ademais, 

em obediência ao princípio da celeridade, que norteia o procedimento do 

Juizado Especial, é inadmissível aceitar que o processo permaneça 

paralisado por inércia da parte autora/exequente, não restando alternativa 

senão a extinção do feito em razão do abandono. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO com fulcro 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte 

autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente 

processo à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz 

Granado Petrucci Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 24 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000453-18.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (EXEQUENTE)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO QUADROS (EXECUTADO)

NATALIA FERNANDA MORAES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000453-18.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÕES S.A, EXECUTADO: ADRIANO QUADROS Vistos. 

Relatório dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

A parte autora desiste da ação, consoante se verifica da movimentação 

de ID nº. 12974615, o que independe da anuência da parte adversa, nos 

termos do Enunciado nº 90 do FONAJE. Ante o exposto, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 485, VIII, 

do Código de Processo Civil. Sem custas. Arquivem-se, nos termos do 

artigo 915, da CNGC, por interpretação analógica, segundo o qual 

proferida sentença homologatória de acordo, e não sendo o caso de se 

aguardar eventual cumprimento da transação, o processo deverá ser 

arquivado, com as anotações devidas. Cumpra-se. Consoante o disposto 

no art. 40, da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação 

da Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

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

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

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

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

Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003021-36.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER LUIZ FERREIRA (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003021-36.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: WAGNER LUIZ FERREIRA REQUERIDO: BANCO DO BRASIL 

S.A Vistos. Analisando os presentes autos, verifico que a parte autora 

não recolheu as custas processuais e requer a concessão da assistência 

judiciária gratuita. Pois bem. Entendo ser o caso de indeferimento do pleito 

de concessão de assistência judiciária gratuita, uma vez que não restou 

comprovada nos autos a precariedade econômica da parte autora. À 

propósito, a moderna jurisprudência é assente no sentido de que não 

basta que o postulante, para fazer jus ao benefício, simplesmente declare 

ser pobre na forma da lei ou que não possui condições de prover as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento, devendo existir 

elementos que comprovem a impossibilidade de se arcar com as despesas 

processuais. Nesse sentido, a partir da análise dos documentos juntados 

aos autos, principalmente levando-se em consideração que a parte autora 

encontra-se na eminencia de adquirir um financiamento no valor de R$ 

77.682,28 (setenta e sete mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e 

oito centavos) para aquisição de um imóvel. Ademais, o requerente é 

subgerente de um restaurante, cujo salário evidentemente é incompatível 

com a hipossuficiência econômica exigida para o deferimento de 

gratuidade de justiça, presume-se, portanto, que este não se encontra no 

estado de miserabilidade, a justificar a concessão deste benefício. Sobre 

o assunto segue a recente jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL - 

IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA - INDÍCIOS DE 

SUFICIÊNCIA DE RECURSOS - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - RECURSO 

NÃO PROVIDO. - Havendo indícios de poder aquisitivo satisfatório e que a 

parte impugnada aufere rendimentos suficientes, deve ter o benefício da 

assistência judiciária revogado, posto que se conclui pela possibilidade de 

arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e 

de seus familiares.” (TJMG, Apelação Cível 1.0699.11.007585-9/001, 

Relator(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª Câmara Cível, julgamento 

em 12/11/2013, publicação da súmula em 26/11/2013). Por tais 

considerações, INDEFIRO o pedido de concessão da assistência judiciária 

gratuita. Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar 

o devido recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção do feito 

sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 102, do novo 

código adjetivo civil. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 21 de agosto de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 130126 Nr: 5210-09.2015.811.0007

 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: Luis Carlos Cunha Schaida

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:5.736/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 requerido 

para efetuar o depósito dos honorários periciais no valor de R$ 234,80 

(duzentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), conforme decisão de 

fls. 149/150 e sentença de fls. 170/171, 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.: 39376 Nr: 4741-12.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho, Marcelo Alexandre de 

Oliveira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Codopel Comercial Dobri de Petróleo Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 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 do resultado negativo 

obtido na busca de ativos financeiros do(s) executado(s) pelo sistema 

Bacenjud conforme documento de fls. 364, 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 das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 161829 Nr: 6997-05.2017.811.0007

 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: Edivaldo Dantas Rodrigues, Eliete Prado dos Santos 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Antonio Brunetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, Eliane Maria Almeida Teles Hammoud - 

OAB:9315-B/MT, Raissa Carolina de Oliveira Teles - OAB:23016/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luis Araújo da Costa 

- OAB:11.632-MT, Patrick Sharon dos Santos - OAB:14712, Valber 

da Silva Melo - OAB:8927/MT

 Vistos.

Aguarde-se a realização da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 03/09/2018.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 144173 Nr: 5287-81.2016.811.0007

 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: Elias Jose da Silva

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

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

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

OAB:14.474-A/MT

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

 Ex positis, nos termos do art. 490, do CPC/2015, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido formulado pela autor Elias José da Silva contra o Instituto Nacional 

Do Seguro Social – INSS.DEIXO de condenar o Requerente no pagamento 

das custas processuais, por o mesmo ser beneficiário da Justiça Gratuita 

(fl.25).Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 99061 Nr: 492-71.2012.811.0007

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Yamaha Motor do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenir Santos Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Ronaldo Batista Alves Pinto - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

As partes peticionaram conjuntamente às fls. 145/150, noticiando a 

realização de acordo, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da execução pelo prazo previsto para seu cumprimento.

Intimada a parte autora para manifestar se o acordo foi cumprido 

integralmente, esta requereu a extinção do feito pelo cumprimento total do 

acordo à fl.159.

Após, os autos vieram-me conclusos para sentença.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

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

celebrado entre as partes (fls.145/150), o que faço com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

 Custas processuais pelo Executado, ademais, quanto aos honorários 

advocatícios, foi informado que estes foram quitados.

Após o trânsito em julgado, deem-se as baixas necessárias, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63387 Nr: 3229-52.2009.811.0007

 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): Rampázio & Rampázio Ltda - ME, Maurilio 

Rampazio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

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

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

Mone Ferreira Soares Furim - OAB:MT/17224, Michelle Azevedo 

Filho Cezar - OAB:16.239-O

 INTIME-SE o Ministério Público Estadual para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, instrua os autos os autos com planilha atualizado do valor à ser 

constrito, fazendo-se a exclusão do valor executado à título de astreintes, 

vez que não pugnada pelo Órgão Ministerial sua execução.No mesmo 

prazo, deverá o Ministério Público Estadual, requerendo, pugnar pelo 

cumprimento das astreintes, devendo, por outro lado, comprovar o não 

cumprimento da obrigação de não fazer imposta, por tratar de ônus que 

lhe compete. CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140604 Nr: 3281-04.2016.811.0007

 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: LPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabella Tarsitano Armoa 

Belucio Gaetano - OAB:23.686/MT, Luis Augusto Cuissi - 

OAB:14430-A/MT, Regina da Silva Souza - OAB:22876/O, Sidnei 
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Tadeu Cuissi - OAB:OAB/MT 17252

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

OAB:16249/O

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, 

com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do NCPC, pelo 

que, RECONHEÇO a existência de união estável entre a autora LOIDE 

PAIVA SUASSUNA e ANTÔNIO BEZERRA DE ARAÚJO, entre 20 de agosto 

de 1996 a março de 2016, quando houve sua dissolução. RECONHEÇO 

ainda o direito da parte autora em partilhar 50% (cinquenta por cento) do 

patrimônio adquirido durante a constância desta união, que se encontra 

acima descrito. Por fim, CONDENO o requerido ao pagamento mensal da 

quantia correspondente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, o 

equivalente à 5,24 salários mínimos vigentes, a título de alimentos 

provisórios em favor da requerente até que efetivada a partilha dos bens, 

conforme por este juízo determinada. Deverá a Parte Autora, no prazo de 

15 (quinze) dias instruir os autos com matrícula atualizada dos imóveis. 

Após deverá a Escrivania expedir ofício aos Cartórios de Registros de 

Imóveis competentes (Nova Bandeirantes e Alta Floresta), para que realize 

a transferência/registro dos imóveis em nome das Partes, na proporção de 

50% (cinquenta por cento) para cada um deles, mediante o pagamento 

dos pertinentes emolumentos cartorários e tributos por ambos (despesas 

a serem rateadas entre as partes).Em razão da sucumbência mínima, 

condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e 

em honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 85, § 4º, III do 

NCPC, fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da 

causa.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Após o trânsito em julgado da 

sentença, o que deverá ser devidamente certificado, e nada sendo 

requerido, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 129103 Nr: 4652-37.2015.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Popim de Caires, Maria Helena Margonato de 

Caires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clarice Minski dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Luiz Rasia - 

OAB:17.595, Remi Cruz Borges - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Caroline Evelyn Dan Lopes - OAB:20.074

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl.1.066, visto que o acordo ainda não foi cumprido 

em sua integralidade.

Esclareço que, foi deferida a penhora sobre os bens descritos no item 5 

do acordo de fls.1.003-v/1.004, bens dados em garantia pelos devedores. 

Sendo que, APÓS a constituição desta penhora, foi deferido o pedido de 

cance lamento da penhora no ros to  dos autos de 

nº3353-66.2011.811.0037 – Cód.130741.

Assim, de acordo com o ofício de fls.1.062/1.063, não foi procedida a 

penhora do imóvel rural com área de 536,62has, matriculado o Cartório de 

Registro de Imóveis de Paranaíta/MT, sob o nº08, de propriedade dos 

acordantes Nilson Brito dos Santos e Clarice Minski dos Santos, visto o 

não cumprimento das exigências legais previamente aventadas à fl.1.063.

Portanto, DETERMINO a efetivação da penhora do bem acima descrito, 

devendo a serventia realizar auto de penhora e respectivo mandado de 

penhora, devendo este último ser retirado pela parte interessada, que 

também será responsável pelas custas e emolumentos.

Após o cumprimento do ato acima determinado, DETERMINO a realização 

do cancelamento da penhora no rosto dos autos de código 130741.

Intimem-se as partes para as providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138778 Nr: 2331-92.2016.811.0007

 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: G Dezanetti dos Santos ME, Gleiciane Dezanetti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Sicredi - Sicred Norte

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

Araújo da Silva - OAB:8341-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Assis Rosa - 

OAB:12809

 Vistos.

Verifico à fl.361 que o perito nomeado nos autos, informou que já deu 

início aos trabalhos periciais, bem como, tendo em vista que devidamente 

intimado não apresentou o laudo pericial, encontrando-se fora do prazo 

estipulado na decisão de fls.294/297, DETERMINO a sua intimação para, no 

prazo IMPRORROGÁVEL de 30 (trinta) dias, apresentar o laudo pericial 

determinado, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

Outrossim, quanto ao pedido de devolução do montante pago ao perito 

devidamente corrigido, esclareço que analisando os autos verifico que 

foram feitos depósitos judiciais, não havendo nenhuma informação de 

depósito realizado ao perito nomeado, assim, no mesmo prazo acima 

estipulado, DETERMINO que o perito nomeado esclareça acerca do 

recebimento de algum valor que diz respeito a perícia a ser realizada.

 Caso o perito, devidamente intimado, não apresente o laudo pericial no 

prazo acima estipulado, voltem-me os autos imediatamente conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se com Urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 121081 Nr: 8317-95.2014.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Tadashi Kinfuku

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Kiyoshi Kinfuku, Hamilton Massahiko 

Masuda, Paulo Eiji Kinfuku, Jhony Yoshio Kinfuku, Komazo Kinfuku, Janete 

Massami Kinfuku, Geraldo Takeshi Kinfuku, Hisako Kinfuku

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlo Stavarengo - 

OAB:21713/O-MT, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter 

Stavarengo - OAB:11665/MT, Wagner Jeferson Miranda - 

OAB:MT/19323-B

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

OAB:3624/MT, Marcio Rode - OAB:MT 9.447, Nícolas Massaharu 

Ishitani - OAB:15285-MT

 Desta feita, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos 

termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, determinando que o 

Registro Imobiliário promova a averbação nas matrículas dos imóveis 

16.418, 19.102. 19.103 e 19.104 (fls. 456/474), para constar o 

arrolamento. Por fim, diante do princípio da causalidade, condeno os 

requeridos ao pagamento, solidário, das custas e despesas processuais, 

bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do 

procurador do autor, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do CPC.Após o trânsito em julgado e, realizada a averbação 

junto ao CRI local, remetam-se os presentes autos ao arquivo com todas 

as baixas, obedecidas as normas previstas na CNGC. Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 134173 Nr: 7393-50.2015.811.0007

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Sebastião do Amaral

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

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação de fl. 61, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

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

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini
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 Cod. Proc.: 11169 Nr: 430-17.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Companhia Omnia de Armazéns Gerais - 

COAG, Oronzo Giannotte, Alba Di Pinto Gianotti, Maria Elizabeth Martini 

Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacir Scartezini - OAB:7323-SC, 

Marçal Marcellino da Silva Neto - OAB:5865-PA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bettânia Maria Gomes 

Pedroso - OAB:6.522, João Celestino Corrêa da Costa Neto - 

OAB:4611-A, Luciana Gamballi Corrêa da Costa - OAB:4.726

 Vistos.

Defiro o pedida da parte autora de fls.288, proceda-se nova avaliação dos 

bens imóveis penhorados, a ser realizada por Oficial de Justiça, eis que 

da última avaliação efetivada nos autos alega o exequente ser o valor 

acima do preço praticado no mercado.

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, 

intimem-se os executados pro meio de seus patronos para manifestarem, 

no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do laudo de avaliação.

No mesmo ato deverá ser procedida a intimação do cônjuge dos 

executados, se houver, acerca do laudo de avaliação elaborado pelo 

Oficial de Justiça, devendo constar do mandado as advertências de 

praxe.

Após, voltem-me os autos conclusos para designação de leilão/hasta 

pública.

Por fim, intimem-se os executados, por meio de seus advogados 

constituídos para que compareçam perante a agência bancária de 

Cuiabá/MT para tratar eventual composição.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 59380 Nr: 3924-40.2008.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Antonio Brunetto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Carlos Mucilini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis Araújo da Costa - 

OAB:11.632-MT, Patrick Sharon dos Santos - OAB:14712/ MT, 

Valber da Silva Melo - OAB:8927/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT, Daruich Hammoud - OAB:8101-B, Eliana Maria 

Almeida Teles Hammoud - OAB:9315, Raissa Carolina de Oliveira 

Teles - OAB:23016/O, Sandro Nasser Sicuto - OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Determino o impulsionamento do presente feito com a finalidade de abrir 

vistas ao Advogado do Requerente para manifestação acerca da exceção 

de pré-executividade de fls. 619/624, bem como pedido de fls.625/626, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Nada mais, aguarde-se a realização da audiência designada nos autos em 

apenso.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 24859 Nr: 2420-72.2003.811.0007

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:Defensoria/MT

 Vistos.

Verifico que a parte requerida foi citada via edital, assim, foi-lhe nomeado 

curador especial, o qual tomou ciência da sentença proferida nos autos, 

conforme se vê à fl.109.

Assim, intime-se a executada, por meio da Defensoria Pública para 

manifestar, se necessário, acerca do cumprimento de sentença.

Após, caso não haja o pagamento do débito, voltem-me conclusos para a 

realização de buscas de ativos financeiros da executada, via bacenjud.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114023 Nr: 2486-66.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo C. Laskoski & Cia Ltda, Jocinete da Silva 

Rosa, Paulo Costa Laskoski

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

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

emende o petitório de fls.106/107, instruindo com o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 51963 Nr: 4151-64.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirce Gamba da Silva, Dirlei Gamba de Brito, 

Audemilson Alves de Brito

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

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabete Aparecida da 

Silveira Araujo da Silva - OAB:8341/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 124 e determino a expedição de certidão do termo de 

penhora nos próprios autos, constituindo-se o executado depositário fiel 

do bem, nos moldes do artigo 845 e seguintes do Novo Código de 

Processo Civil.

Em seguida, expeça-se mandado, objetivando a avaliação do imóvel objeto 

de penhora e a intimação do executado e cônjuge, se casada for, art. 835, 

§ 3º, do Novo Código de Processo Civil.

 Deverá, ainda, ser averbada a penhora à margem da matrícula do imóvel, 

às expensas do exequente.

Para tanto, remeta-se o competente mandado de penhora do bem imóvel 

ao exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 141268 Nr: 3656-05.2016.811.0007

 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: Geovani de Carvalho

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

DPVAT S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736-O/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 
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valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil. Todavia, sendo a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação aos 

ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Por fim, EXPEÇA-SE 

alvará em favor do médico perito.Havendo valor remanescente 

proceda-se a escrivania a devolução do mesmo à Seguradora Líder - 

DPVAT.Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 145022 Nr: 5660-15.2016.811.0007

 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: Asiel Bezerra de Araújo

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Alfredo Volpe Navarro - 

OAB:15825/MT, Taciane Fabiani - OAB:17355-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o APELADO para apresentar as contrarrazões recursais, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §1º, do art. 1.010, do NCPC, o 

qual poderá arguir como preliminar das contrarrazões as matérias a que 

se refere o §1º do art. 1.009.

 Havendo apelação adesiva ou preliminares nas contrarrazões, INTIME-SE 

o apelante para apresentar contrarrazões ou manifestar-se a respeito das 

preliminares, no prazo de 15 (quinze) dias, consoante disposto no §2º, do 

art. 1.009, do novo códex adjetivo civil.

 Insta salientar que os prazos processuais são contados nos termos do 

art. 219 da referida Lei.

Após as providências necessárias, nos termos do artigo 1011 do NCPC, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

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

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

CNGC.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 125512 Nr: 2658-71.2015.811.0007

 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: Fabíola Leite da Silva

 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

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil. Todavia, sendo a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação aos 

ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Por fim, EXPEÇA-SE 

alvará em favor do médico perito.Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140672 Nr: 3319-16.2016.811.0007

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Celia Possavatis

 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

 Ante todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o feito, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil.CONDENO o autor ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil. Todavia, sendo a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita, ficará suspensa a sua condenação aos 

ônus da sucumbência, até que possa satisfazê-los sem prejuízo do 

sustento próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a 

obrigação, nos termos do artigo 12 da Lei n. 1.060/50.Por fim, EXPEÇA-SE 

alvará em favor do médico perito.Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as baixas e cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140307 Nr: 3108-77.2016.811.0007

 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: Altemir Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Blasius - 

OAB:19391/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fls. 129/130, logo, determino a devolução de prazo, 

para que a requerida manifeste-se acerca dos embargos do autor de fls. 

121/126.

Por outro lado, no que diz respeito aos embargos de fls. 118/120, verifico 

que se trata de Embargos de Declaração opostos pela Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, em que, alega que há omissões na 

sentença embargada, eis que incabível a fixação dos honorários 

advocatícios no patamar exarado, pugnando, ainda pela redução dos 

honorários periciais fixados.

Oportunizada para manifesta-se a parte autora o fez às fls. 132/134.

 É o breve relatório. DECIDO.

Compulsando os autos, verifico que a sentença embargada não padece 

de qualquer omissão ou contradição, pelo que a mantenho em sua 

integralidade.

Logo, verifica-se que o inconformismo da Embargante com a sentença 

embargada deverá ser deduzido através da via recursal própria.

ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os presentes Aclaratórios e 

mantenho a sentença embargada em sua integralidade.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 34133 Nr: 3196-38.2004.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Gabriel Ribeiro Aun, RENATA CRISTINA SILVA 

FAITAROUNI AUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DECIO PEREIRA, ROBERTO QUIRINO 

SIMÕES, José Donizeti Barzon, Adilino Barzon, Roberto Barzon, Marcos 

José Molinari Barzon, Maria Michalczuk Barzon, Inês Michalczuk Barzon, 

Maria de Fatima Soler Lacerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101-B, João Alberto Godoy Goulart - OAB:/SP nº 62.910, Paulo 

Franco Garcia - OAB:54698/SP, Sandro Nasser Sicuto - 

OAB:5126-A/MT, Victor Alexandre Zilioli Floriano - OAB:164.171-SP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Reis de Oliveira - 

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

OAB:8341-MT, Lucineide Parreira Fraga - OAB:20.315-O / MT, 

Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls.465/466, proceda-se a habilitação dos sucessores 

do corréu falecido para, no prazo legal manifestarem no feito.

Após, proceda-se o envio dos autos ao TJMT para apreciação da 

apelação.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35940 Nr: 1679-61.2005.811.0007

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Donizeti Barzon, Maria Michalczuk Barzon, Adilino 

Barzon, Inês Michalczuk Barzon, Roberto Barzon, Maria de Fatima Soler 

Lacerra, Marcos José Molinari Barzon, Rosimari de Lourdes dos Santos 

Barzon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DECIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Alberto Godoy Goulart - 

OAB:/SP nº 62.910, Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Thiago 

Alves de Souza Melo - OAB:13964/MT, Victor Alexandre Zilioli 

Floriano - OAB:164.171-SP

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

OAB:5476/MT

 Vistos.

Intimem-se as partes para manifestarem, em 15 (quinze) dias, acerca da 

informação prestada à fl.116/117.

Após, voltem-me conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 94393 Nr: 2640-89.2011.811.0007

 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): Duarte e Dutra Ltda, Edson Ferreira Dutra, 

Sueli Aparecida Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A MT, Priscila Ziada Camargo - OAB:40.077, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante do requerido às fls.531/532, proceda-se novamente a intimação da 

parte executada para que, no prazo legal, pague a dívida no valor de 

R$20.182,70, sob pena de acréscimo de multa e honorários advocatícios 

em fase de cumprimento de sentença (art.523, §1º do CPC).

Intime-se, nos termos da decisão de fl.511.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 120241 Nr: 7677-92.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCdLAdANMGSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GGdS-M, GGdS

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro (fl. 99).

Determino a suspensão do processo e a remessa ao ARQUIVO 

PROVISÓRIO, pelo período de 01 (um) ano, nos termos do artigo 921 do 

NCPC, podendo o Requerente a qualquer momento solicitar o 

desarquivamento para as diligências necessárias.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano, certifique-se e intime-se a parte autora 

para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 126297 Nr: 3198-22.2015.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Roberto Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da certidão de fl.74, verifico que a Carta Precatória expedida com a 

finalidade de citação do executado para o pagamento da dívida, não foi 

cumprida por falta de pagamento da diligência pela parte exequente.

Assim, o exequente manifestou novamente pela expedição de Carta 

Precatória à Comarca de Paranaíta, a fim de proceder a citação do 

executado, todavia, DETERMINO a expedição da referida Carta Precatória 

para a citação do executado nos termos da decisão de fls.29/30 somente 

após a comprovação do depósito da diligência, sob pena de extinção do 

presente feito pelo abandono.

Por fim, determino a inclusão, no sistema apolo e na capa dos autos, dos 

patronos constituídos pelo exequente, conforme descrito à fl.75, devendo 

todas as intimações serem publicadas em nome dos advogados Gustavo 

Rodrigo Góes Nicoladelli – OAB/PR 56.918 e Fabiula Muller Koenig – 

OAB/MT 22.165-A.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 101324 Nr: 2931-55.2012.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Meridional Indústria de Madeiras Ltda, Joarez 

Walecki Brigina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador Geral Federal - 

União - OAB:

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

OAB:5126-A/MT

 Vistos.

Primeiramente, informo que à fl.68 não existe petição, todavia, a parte 

autora requereu às fls.108/108-v a extinção do presente feito, pela 

ocorrência da litispendência.

DECIDO.

 Compulsando os autos, verifico que assiste razão à parte exequente em 

sua manifestação de fls.108/108-v.

Com efeito, foi anteriormente ajuizada pela Exequente, idêntica ação, com 

igualdade de partes e causa de pedir, autuada sob o 

nº740.52.2003.8.11.0007 - código 22806, a qual precede à distribuição 

dos presentes autos, devendo estes ser extinto sem resolução do mérito.

Conforme explicação da exequente, o equívoco ocorreu, ao que parece, 

pelo fato de que no processo originário houve ajuizamento de execução 

lastreada em duas CDA´s, uma delas referente à multa trabalhista, que 

não seria de competência do juízo estadual no qual houve o ajuizamento.

Assim, salienta-se que neste processo houve o ajuizamento de execução 

baseado em CDA que já motivara ajuizamento prévio de outro executivo 

(nº740.52.2003.8.11.0007 - código 22806), em trâmite também neste juízo.

Logo, o reconhecimento da litispendência entre a presente ação e àquela, 

anteriormente proposta, é medida que se impõe.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso V, § 3º do Código de 

Processo Civil, reconheço a litispendência e, em consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Isento a parte requerente do pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios, visto que trata-se de Fazenda Pública Nacional e 

não houve triangulação processual.

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

Transitada em julgado, arquive-se, após as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 5095 Nr: 41-71.1997.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lemos & Bosi Ltda, Debora Eloisa Bosi, Elaine 

Débora Bosi, Marcos Antonio Lemos, Zenaide Vanzella Lemos, Nayara 

Luana Bosi

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Leonardo Cesar Volpe Navarro - 

OAB:24,823

 Vistos.

Acerca da manifestação de fls. 246/265, INTIME-SE o Banco Exequente 

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

autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação da matéria arguida 

às fls. 246/265.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 35805 Nr: 1503-82.2005.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Pública Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tamazon - Ind. Com. e Exportação de Madeiras 

Ltda, Ivete Terezinha Ferreira Antunes, Daniele Maria Bergamasco, 

Graziela Antunes Tobaldini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL AZEVEDO DE OLIVEIRA - 

OAB:41717

 Vistos.

Defiro o pedido de fl.237, assim, DETERMINO a intimação da executada 

Ivete Terezinha Ferreira Antunes, no endereço descrito à fl.237-v, para 

que nomeie bens à penhora, sob pena de ser reconhecida a ineficácia de 

sua parte do imóvel de matrícula 2.933 perante a Fazenda Nacional.

Com a manifestação da executada, dê-se vista dos autos à exequente.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 140548 Nr: 3251-66.2016.811.0007

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa de Souza Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josue de Luna Moreira - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington da Silva Carvalhais - 

OAB:17219-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 75. EXPEÇA-SE mandado, objetivando a avaliação, 

por Oficial de Justiça, dos seguintes bens móveis: 1) Automóvel Fiesta 

Sedan Flex, ano 2006/2007, placa JXV5427, CHASSI 00896598870 e 2) 

Motocicleta Yamaha/T115, Clypton K, ano 2011/2012, à serem 

inventariados.

Após, COLHA-SE a manifestação da Parte Autora, bem como do Ministério 

Público Estadual.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 38241 Nr: 3634-30.2005.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elson Cristovão Rocha

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

Ltda.

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

OAB:17.811-0 MT, Fabíola De Carli - OAB:9469/MT, Sandro Nasser 

Sicuto - OAB:5126-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO os pedidos de fls.190/192, pelos motivos já expostos nas 

decisões de fls.170 e 186.

Alega, ainda, o exequente que por morosidade do judiciário, o pedido de 

penhora judicial foi deferido somente em 05/11/2013 e que diante da 

intervenção de terceiros às fl.96/118, nos autos de código 105645, requer 

a suspensão do presente processo.

Todavia, o exequente não se atentou, antes de alegar a morosidade deste 

juízo, que o processo de Código 105645 - Ação de Revogação de Doação, 

em que o Município de Alta Floresta move contra Madeseik Laminados da 

Amazônia Ltda e Kaplac Exportação & Importação de Madeiras Ltda, foi 

sentenciado, sendo julgado procedente o pedido inicial, determinando-se a 

reversão da posse e da propriedade do imóvel doado ao Município de Alta 

Floresta. Inclusive a Sentença de fls. 325/326, proferida nos autos de 

código 105645, transitou em Julgado sem a interposição de recurso.

Nada mais havendo, DETERMINO a intimação do exequente para que 

proceda ao cumprimento da decisão de fls.186 e 188, sob pena de 

extinção do feito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 118269 Nr: 6160-52.2014.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlete Alves de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoi Correia e Correia Ltda - EPP

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

OAB:16889-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Alfredo Volpe 

Navarro - OAB:15825/MT, Lourdes Volpe Navarro - OAB:MT - 6279-A

 Vistos.

Diante da informação de fl. 95, INTIME-SE pessoalmente a parte autora, 

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

contagem terá início a partir da intimação pessoal. Ademais, determino que 

conste no respectivo mandado de intimação que, caso não se manifeste 

no prazo mencionado, o feito será extinto sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, III, do atual Código de Processo Civil.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 138971 Nr: 2419-33.2016.811.0007

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Manochio, Maria Benedita Vicentini, Sheila 

Patrícia Manochio, Pamela Cristina Manochio, Claudiney Aparecido 

Manochio, Geisiane Manochio Alves, Jose Ademir Manochio, Laide de 

Lurdes Leonardi, Rosineide Manochio Guedes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deorlanda Cantos Manochio - Espólio

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

OAB:6543/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora para comparecer perante a 

secretaria da sexta vara cível acompanhado do Inventariante, no prazo de 

05 (cinco) dias, afim de assinar o termo de primeiras declarações.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003027-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ELIAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

MARIA JOSE DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003027-43.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA JOSE ELIAS DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos, bem como DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, diante da presunção de veracidade da afirmação da parte 

requerente (pessoa física) de que não possui recursos suficientes para 

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

99, do CPC/2015. Não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar 

a pretensão antecipatória, não havendo por isto o cumprimento dos 

requisitos de prova inequívoca que conduza à verossimilhança da 

alegação. Assim sendo, INDEFIRO a antecipação de tutela, podendo ser 

objeto de reapreciação após a contestação. Cite-se o réu, com a 

faculdade do artigo 212, § 2º, do Novo Código de Processo Civil, para 

contestar a ação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

presumirem-se verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Por oportuno, 

desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 22 de 

outubro de 2018, às 15h00min, devendo a parte apresentar e qualificar as 

testemunhas por ele arroladas, conforme determina o artigo 450 NCPC, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (§ 4º do art. 357 do NCPC). No ponto, a 

designação precoce da audiência de instrução e julgamento justifica-se na 

efetividade do processo, economizando-se atos processuais, sendo certo 

que nenhum prejuízo redundará para a Autarquia demandada, uma vez 

que respeitado o prazo de resposta, ao passo que eventual questão 

prévia será prontamente analisada quando da audiência. OFICIE-SE à APS 

de Alta Floresta/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, bem 

como cópia integral do processo administrativo cujo número deverá 

constar no ofício. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Intime-se. Alta 

Floresta/MT, 22 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002954-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA BARELLA (ADVOGADO(A))

WAGNER SILVEIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

LUCIMAR FEITOSA SANTIAGO (AUTOR(A))

LUCAS BARELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002954-08.2017.8.11.0007. AUTOR: 

LUCIMAR FEITOSA SANTIAGO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de “Ação de Cobrança de Salário 

Maternidade” ajuizada por Lucimar Feitosa Santiago em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando, em síntese, o recebimento 

de salário maternidade, em razão de sua qualidade de trabalhadora rural. 

Com a inicial foram colididos documentos via Sistema PJE. Recebida a 

inicial ao ID. 10473931. A Autarquia Federal apresentou contestação ao ID. 

11521362, alegando preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos 

do artigo 103, parágrafo único da Lei 8.213/91, pugnando, ao final, pela 

improcedência dos pedidos constantes na inicial. Com a peça 

contestatória instruiu os autos com os documentos de fls. 77/83. A parte 

autora apresentou impugnação à contestação ao ID. 14391879 É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Inicialmente, quanto a preliminar trazida 

pela Autarquia, estas não merecem prosperar, pois o requerimento na via 

administrativa se deu em 13 de julho de 2017, e a ação foi ajuizada em 25 

de outubro de 2017, portanto, longe de operar a prescrição quinquenal 

anterior ao ajuizamento da ação. Superada a preliminar suscitada e não 

havendo outras preliminares a serem analisadas, não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (NCPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado da lide (NCPC, art. 355). Fixo o seguinte ponto controvertido em 

prova do efetivo exercício de atividade rural. Por inexistir outras questões 

processuais a serem analisadas nesta oportunidade, declaro o processo 

saneado. DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de 

setembro de 2018, às 17h00min. Deverão as partes apresentar o rol de 

testemunhas no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o § 4º do art. 

357 do NCPC. Consignando que, de acordo com o artigo 455 do NCPC, 

caberá aos advogados das partes, informar ou intimar as testemunhas por 

eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência, dispensando-se a 

intimação do juízo. Ressalvando que as testemunhas eventualmente 

arroladas pelo Ministério Público ou pela Defensoria Pública serão 

intimadas pela via judiciária. Caso arroladas testemunhas residentes fora 

da Comarca, independentemente de novo despacho, EXPEÇA-SE carta 

precatória com a finalidade de suas oitivas, consignando na deprecada a 

data designada para realização da audiência de instrução neste Juízo 

Deprecante, a fim de que não colidam as datas. INTIMEM-SE todas as 

partes e seus procuradores para comparecerem, consignando, nas 

intimações das partes autora e rés as penas do § 1º do art. 385 do NCPC. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 30 de julho de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1003378-50.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. C. C. (REQUERENTE)

RICARDO VALOTE CORDEIRO (REQUERENTE)

PAULO VALOTI CORDEIRO (REQUERENTE)

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

(ADVOGADO(A))

TOM REDSON BATISTA CORDEIRO (REQUERENTE)

LUIS VALOTE CORDEIRO NETO (REQUERENTE)

LUIZA VALOTI CORDEIRO (REQUERENTE)

GUEURI STEPHANIE BATISTA CORDEIRO (REQUERENTE)

CLAUDIA CARVALHO CORDEIRO VALOTI MORIMOTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE CAMARGO DE CAMPOS OAB - 959.376.091-15 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CORDEIRO FILHO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003378-50.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: CLAUDIA CARVALHO CORDEIRO VALOTI MORIMOTO, 

LUIZA VALOTI CORDEIRO, RICARDO VALOTE CORDEIRO, PAULO VALOTI 

CORDEIRO, LUIS VALOTE CORDEIRO NETO, TOM REDSON BATISTA 

CORDEIRO, GUEURI STEPHANIE BATISTA CORDEIRO, MARY EMILY 

CAMPOS CORDEIRO REPRESENTANTE: JANICE CAMARGO DE CAMPOS 

INVENTARIADO: JOSE CORDEIRO FILHO Vistos. Trata-se de Inventário 

dos bens deixados pelo falecido JOSÉ CORDEIRO FILHO. Pela decisão de 

ID. 12899475, houve a nomeação da requerente Cláudia Carvalho Cordeiro 

Valoti Marimoto como inventariante, bem como determinada as citações e 

intimações pertinentes ao procedimento. Ao ID. 13317738 a parte autora 

requereu alvará judicial para venda de um veículo pertencente ao espólio. 

Termo de compromisso de inventariante formalizado no ID. 13317658. As 

primeiras declarações se encontram sob o ID. 113504513. Parecer do 

Ministério Público Estadual ao ID. 14123145. A parte autora manifestou-se 

ao ID. 14389190, instruindo os autos com documentos. Vieram-me os 

autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Certifique-se a Escrivania 

quanto a intimação das Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal), 

bem como a lavratura do termo correspondente às primeiras declarações. 

Pois bem. A inventariante pretende a expedição de alvará para alienação 

de bem móvel de propriedade do falecido, vez que necessita dos valores 

para o pagamento dos impostos relacionados ao ITCD. As alegações e os 

fatos jurídicos articulados pela parte autora ostentam, de plano, a 

necessidade de autorização da alienação do bem em questão. Por 

derradeiro, cumpre destacar que a alienação do bem deverá respeitar, 

como valor mínimo, aquele fixado na tabela FIPE. Ante o exposto, acolho o 

requerimento formulado pelo espólio de José Cordeiro Filho e determino a 

expedição de alvará judicial, autorizando a inventariante a alienar o veículo 

marca FIAT, modelo STRADA FIRE FLEX, ano de fabricação/modelo 

2005/2006, placa KAO0196, cor branca, chassi 9BD27801A62483542, 

RENAVAM 00864086512, autorizando a transferência para o respectivo 

comprador. Expeça-se o necessário. Intime-se. Alta Floresta/MT, 30 de 

julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002777-44.2017.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

NEUDITE LURDES LEISING (REQUERENTE)

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002777-44.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: NEUDITE LURDES LEISING REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Inicialmente, verifico que pugna a autora pelo 

julgamento antecipado da lide e nomina a presente ação como “Pedido 

Cautelar de Exibição de Documentos”, todavia, o pedido de exibição 

deverá ser deduzido de forma incidente no feito. Assim é o entendimento: 

"EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

REQUISITOS. 1. No âmbito do novo Código de Processo Civil, o pedido de 

exibição de documentos, formulado de forma autônoma, antecedente e 

satisfativa, deve ser realizado por meio de produção antecipadade 

provas. 2. Cabe à parte, então, cumprir os requisitos do art. 382 do CPC, 

apresentando as razões que justifiquem a necessidade da antecipação e 

mencionando com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. 

Recurso não provido." (TJSP, Apelação n. 1002136-54.2017.8.26.0196, 

14ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Melo Colombi, j. 06.06.2017, v.u., 

grifou-se) Ocorre que, como assentado, a empresa requerida já foi 

citada/intimada e quedou-se inerte, não tendo manifestado-se nestes 

autos (assim como nunca se manifestou em qualquer dos vários 

processos que contra ela tramitam nesta vara). De outra banda, o 

dispositivo legal invocado pelo autor (artigo 381 do CPC) trata da produção 

antecipada da prova; e, acerca de tal procedimento, o artigo 382, §2º, do 

CPC prevê que o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a 

inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. 

Dito isto, determino a intimação da parte autora para que, no prazo legal, 

formule os requerimentos que entender pertinentes ao prosseguimento da 

lide, sob pena de extinção da demanda. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 20 

de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001964-17.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR JOSE PETRAROLI NETO (ADVOGADO(A))

ANA RITA DOS REIS PETRAROLI (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FLORINDO LOT NETTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1001964-17.2017.8.11.0007. EXEQUENTE: 

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. EXECUTADO: FLORINDO 

LOT NETTO Vistos. Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende o petitório de ID. 14782361, instruindo com o 

demonstrativo discriminado e atualizado do débito. Após, voltem-me os 

autos conclusos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 20 de agosto de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000623-53.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL (ADVOGADO(A))

MARIA BARBOSA TORRES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1000623-53.2017.8.11.0007. 

AUTOR(A): MARIA BARBOSA TORRES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária de amparo 

social a pessoa portadora de deficiência – LOAS, ajuizada por Maria 

Barbosa Torres contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

qualificados na inicial. Alega a requerente que realizou requerimento 

administrativo em 16.08.2016, sendo o pedido negado. Aduz, em suma, 

contar com deficiência física, resultando em incapacidade definitiva para o 

labor, necessitando, inclusive, do auxílio de terceiros para desemprenhar 

atos da vida independente. Por tais razões, propôs a presente demanda, 

visando, em suma, à condenação do requerido a lhe conceder o benefício 

de amparo assistencial ao deficiente. Ademais, pugnou pela antecipação 

dos efeitos da tutela no início da demanda. Com a inicial (ID 5054725) 

vieram os documentos de ID 5054816. Recebida a petição inicial, o ID 

5514536, fora entendido pela realização de perícia média para analisar a 

antecipação dos efeitos da tutela, deferindo-se, contudo, o pedido de 

assistência judiciária gratuita, determinando-se assim, a citação do 

requerido para responder à demanda. Ao ID 7231965, juntou- se relatório 

técnico de estudo social. Ao ID 13616761, juntou- se laudo pericial médico. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação intempestiva ao 

ID 14641546, arguindo preliminarmente prescrição quinquenal e, no mérito, 

alega que a autora não atende ao critério de deficiência para acesso ao 

beneficio, visto não possuir deficiência, mas se encontra apenas 

incapacitada parcial e definitivamente, razão pela qual requer a 

improcedência da inicial. Vieram-me os autos à conclusão. É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, verifico que o 

requerido, em sede de contestação, suscitou preliminar de prescrição 

quinquenal, ocorre que a data do indeferimento consta de 01.12.2016, 

sendo que a autora ajuizou ação em 08.03.2017. Portanto, não há que se 

falar em prescrição na presente demanda, razão por que NÃO ACOLHO a 

preliminar suscitada pelo requerido. Superada tal questão preliminar, 

passo agora à análise do meritum causae. Trata-se de ação proposta com 

o objetivo de receber o benefício de amparo assistencial à autora que 

sustenta sua incapacidade laborativa e miserabilidade, nos termos da Lei 

nº 8.742/93. Entendo que o pedido é procedente, senão vejamos. O 

benefício de amparo assistencial foi instituído pela Constituição Federal, 

em seu artigo 203, e regulamentado pela Lei nº 8.742/93, com o intuito de 

beneficiar idosos e deficientes incapazes de sobreviver sem a ação 

estatal, independentemente de contribuição para a Seguridade Social. Para 

fazer jus ao benefício, a requerente deve comprovar ser portadora de 

deficiência que a incapacite para a vida independente e para o trabalho, 

bem como demonstrar a hipossuficiência financeira não apenas sua, mas 

também do núcleo familiar (art. 203 da CF/88 e art. 20 da Lei 8.742/93). In 

casu, foi demonstrado o preenchimento do primeiro requisito, consoante 

prova pericial produzida em Juízo (laudo pericial encartado ao ID 

13616761), que atesta que a autora é portadora de Cervicalgia crônica 

com osteófitos, lombociatalgia devido escoliose lombar e ciatalgia, 

cardiopatia hipertensiva e gastrite crônica, sendo incapacitada de forma 

parcial e permanente a qualquer espécie de atividade laborativa. Com 

efeito, está provado que a autora é incapaz de exercer sua ocupação, 

portanto, não tem condição física de trabalhar para prover seu sustento e 

de sua família. Urge registrar que, não obstante a perícia médica ter 

indicado que, apesar da incapacidade laborativa, a autora é capaz de gerir 

a própria vida e independe do auxílio de terceira pessoa, consoante 

jurisprudência hodierna, a incapacidade prevista na Lei nº 8.742/93, que 

rege o amparo ao deficiente, deve ser entendida não como falta de 

condições para as atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência 

de meios de subsistência decorrente da incapacidade para o trabalho. 

Neste sentido: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO 

ASSISTENCIAL. LEI Nº 8.742, DE 1993 (LOAS). REQUISITOS LEGAIS. 

PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA 

IMPOSSIBILIDADE DE PROVER A SUA PRÓPRIA MANUTENÇÃO OU TÊ-LA 

PROVIDA POR SUA FAMÍLIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONDIÇÃO DE 

MISERABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MULTA. EXCLUSÃO. 

1. A Renda Mensal Vitalícia será devida ao idoso, maior de 65 (sessenta e 

cinco) anos de idade ou ao inválido que não exercer atividade 

remunerada, não for mantido por pessoa de quem dependa 

obrigatoriamente e não tiver outro meio de prover o próprio sustento, na 

forma do art. 20 da Lei 8.742/93. 2. Restou comprovada a situação de 

vulnerabilidade social da autora, que percebe renda familiar per capita 

inferior a ¼ do salário-mínimo, previsto na Lei 8.742/93. 3. No tocante à 

incapacidade, conclui o perito médico que em razão da moléstia da autora, 

seqüela de poliomielite, ela está incapacitada para o trabalho rural de 

forma total e permanente (fls. 90/91) 4. A incapacidade para a vida 
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independente deve ser entendida não como falta de condições para as 

atividades mínimas do dia a dia, mas como a ausência de meios de 

subsistência, visto sob um aspecto econômico, refletindo na possibilidade 

de acesso a uma fonte de renda. 5. A correção monetária incide sobre o 

débito previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, conforme 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal. 6. Cedendo à orientação desta c. Turma, os juros moratórios são 

devidos no percentual de 1% a.m. até a edição da Lei nº. 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m. conforme são 

aplicados nas cadernetas de poupança. Contam-se da citação, para as 

parcelas eventualmente vencidas anteriormente a ela, e do respectivo 

vencimento, para as que lhe são posteriores. 7. A Jurisprudência 

majoritária desta Corte é contrária à aplicação de multa diária contra a 

Fazenda Pública, a não ser que comprovada a recalcitrância do ente 

público no cumprimento de decisão judicial. Hipótese não configurada. 8. 

Remessa oficial parcialmente provida, nos termos dos itens 5 a 7. “ (TRF1, 

SEGUNDA TURMA , REO 0043155-87.2010.4.01.9199/MT; REMESSA EX 

OFFICIO, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI , 

e-DJF1 p.477 de 20/10/2011) Da mesma forma, restou comprovado no 

feito o preenchimento do segundo requisito legal, qual seja, a 

hipossuficiência financeira exigida para a concessão do benefício 

assistencial, consoante relatório de estudo social juntado às fls.113/114. 

Desta feita, é evidente a carência financeira da autora e de sua família. 

Assim, para melhor visualizar o campo socioeconômico da parte autora, 

realizou- se o estudo de ID 7231965, o qual relata o seguinte: “(...) na data 

de 05/05/2017 realizamos Visita Domiciliar e no momento conversamos 

com a parte autora e sua filha presente no momento. Srª Maria de 53 anos 

nos mencionou que não consegue trabalhar há mais de 05 anos, devido a 

vários problemas de saúde, principalmente na coluna, pois tem 

osteoporose (joelho), desvio, entre outros e também possui cisto/nódulo 

nos seios e colesterol, pois faz uso de medicamentos. Portanto, a parte 

autora nos ressaltou que consegue trabalhar por período curto, porém no 

outro dia sofre as consequências e não consegue exercer nenhuma 

atividade. Na questão sobre Composição Familiar, residem 02 membros, 

sendo: Parte autora: Maria Barbosa Torres, 52 anos. Companheiro: Deri 

Barbosa Joaquim de 44 anos(casal possui relacionamento em regime de 

união estável há 10 anos). Referente à Situação Socioeconômica, a Sra. 

Maria Barbosa no momento não trabalha e não possui rendimentos, 

portanto é beneficiária do Programa Bolsa Família do Governo federal e 

recebe um valor de R$ 85,00(oitenta e cinco reais). Srº. Deri no momento 

não está trabalhando, pois é servente de pedreiro, porém quando 

consegue trabalho faz diárias. Casal não possui meio de transporte. OBS: 

Portanto, segundo informações da família, estão se mantendo através de 

ajuda dos filhos, no entanto 01 filho está desempregado e que está 

passando uns dias em sua residência e somente 01 filha trabalha, pois os 

outros filhos residem no estado do Paraná. Renda mensal familiar: R$ 

85,00 ( Benefício do Bolsa Família) No quesito referente à Moradia, é 

própria, construção de madeira, sendo composta de 01 quarto, 01 sala, 01 

cozinha e 01 banheiro, pois o casal reside na moradia há 10 anos. Parecer 

Técnico: Diante do exposto, da intervenção realizada através de Visita 

Domiciliar, foi possível observar que a requente não possui rendimentos 

(atividade laborativa), pois somente sendo beneficiária do Programa Bolsa 

Família e ajuda de familiares(filha e mãe). In casu, embora exista 

posicionamento em contrário, tenho que restou comprovada a situação de 

miserabilidade da parte autora, pois em que pese ter o estudo social 

aferido que a renda per capita do grupo familiar ser inferior a 1/2 do 

salário mínimo, tendo a lei mencionado ¼ do salário mínimo como requisito 

econômico, este não conseguiria, sem ajuda externa, se manter por si só, 

enquadrando, assim, a parte autora, no rol daqueles que não possuem 

condições de prover a sua manutenção. Apesar do Supremo Tribunal 

Federal ter declarado a constitucionalidade da exigência da renda mínima 

per capita de ¼ (um quarto) do salário mínimo (ADIn 1232/DF) para o 

deficiente fazer juz ao amparo assistencial, certamente este montante de 

um quarto serve apenas como um parâmetro para a aferição da 

miserabilidade, devendo ser analisado casuisticamente para aferir a real 

situação financeira da família do deficiente, conforme jurisprudência pátria. 

Neste sentido, trago o seguinte julgado do E. TRF da Primeira Região: 

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

CONTINUADA. INC. V DO ART. 203 DA CF/88. LEI 8.742/93. PRELIMINAR 

DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. INCAPACIDADE PARA O 

TRABALHO E PARA A VIDA INDEPENDENTE. EXIGÊNCIA DE RENDA PER 

CAPITA INFERIOR A ¼ (UM QUARTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. AVALIAÇÃO 

DA PROVA DE MISERABILIDADE. TERMO A QUO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O autor expressamente 

fundamentou seu pedido inicial no art. 203 da Constituição, c/c o art. 20 da 

Lei 8.742/93, requerendo a concessão de benefício de prestação 

continuada no valor de um salário mínimo mensal desde a propositura da 

ação. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2. Presentes os 

pressupostos legais para a concessão do benefício de prestação 

continuada denominado amparo social ao deficiente (art. 203 da CF/88 e 

art. 2º, V, Lei 8.742/93), pois comprovado que o requerente é portador de 

deficiência e que não possui meios de prover a própria manutenção ou de 

tê-la provida por sua família. 3. Não obstante ter o Supremo Tribunal 

Federal declarado a constitucionalidade da exigência da renda mínima per 

capita de ¼ do salário mínimo (ADIn 1232/DF), deve ela ser considerada 

como um parâmetro para a aferição da necessidade, não impedindo que 

outros fatores sejam utilizados para comprovar a carência de condições 

de sobrevivência digna, como tem reiteradamente decidido o 

Eg.STJ.Precedentes.(grifei) 4. Na ausência de requerimento administrativo 

e em se tratando de doença incapacitante pré-existente, o benefício é 

devido a partir da citação. Precedentes. 5. Na atualização monetária 

devem ser observados os índices decorrentes da aplicação da Lei 

6.899/81, como enunciados no Manual de Orientação de Procedimentos 

para Cálculos na Justiça Federal, incidindo desde o momento em que cada 

prestação se tornou devida. 6. A verba honorária deve ser mantida em 

10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando que 

incide somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da 

sentença (§ 3º do art. 20 do CPC e Súmula 111/STJ). 7. Apelação do INSS 

desprovida e remessa oficial parcialmente provida. (AC 

2004.01.99.051709-7/MG; APELAÇÃO CIVEL, DESEMBARGADORA 

FEDERAL NEUZA MARIA ALVES DA SILVA , SEGUNDA TURMA – Pub. 

09/10/2006- DJ p.79) Ante o preenchimento dos requisitos legais para a 

concessão do benefício de amparo assistencial, a procedência do pedido 

é medida que se impõe, devendo o requerido ser condenado ao 

pagamento do benefício na quantia mensal que corresponde a 01 (um) 

salário mínimo vigente, conforme preceitua o artigos 2º e 20, ambos da Lei 

nº 8.742/93, desde a data da citação. Destarte, comprovados os 

requisitos legais para obtenção do benefício do amparo social, imperiosa 

se faz a concessão do mesmo. Ex positis, nos termos do art. 490, do 

CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora Maria 

Barbosa Torres e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

nos seguintes termos: a) A IMPLANTAR o benefício de amparo 

assistencial a pessoa portadora de deficiência, desde a data do 

requerimento administrativo (16/08/2016 – ID 5054757), com renda mensal 

equivalente a um (01) salário mínimo; b) A efetuar o PAGAMENTO das 

parcelas retroativas quanto ao benefício de amparo assistencial a pessoa 

portadora de deficiência, desde o requerimento administrativo 

(16/08/2016), até a data imediatamente anterior à sua implantação (DIP), 

devendo sobre tais parcelas, incidir juros de mora, a partir da citação 

(súmula nº 204, do STJ), de 1% a.m. até a edição da Lei nº 11.960/2009, 

quando então serão devidos no percentual de 0,5% a.m., e correção 

monetária pelos índices oficiais desde o vencimento de cada parcela; 

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, OFICIE-SE ao 

requerido, REQUISITANDO A IMPLANTAÇÃO do benefício, consignando-se 

o prazo máximo de trinta (30) dias, com as correspondentes advertências 

decorrentes da inércia. Deste modo, CONDENO a Autarquia Federal nos 

honorários advocatícios que FIXO no importe de dez por cento (10%) 

sobre o valor da condenação, devendo incidir sobre as prestações 

vencidas até a data da prolação da sentença (artigo 85, § 8º, do 

CPC/2015, e Súmula nº 111 do STJ). DEIXO de condenar o requerido no 

pagamento das custas processuais, eis que ISENTO (artigo 4º, inciso I, da 

Lei 9.289/96, artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.620/93, e artigo 3º, da Lei Estadual 

nº 7.603/01). Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, uma vez 

que o valor da condenação e o direito controvertido não excedem a 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso I e § 4º, inciso III, do CPC/2015). 

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as 

baixas e cautelas de praxe. INTIME-SE a parte autora, através de seu 

patrono e, em seguida, o INSS, na pessoa de seu Procurador Federal, 

remetendo os autos via postal, nos termos do Convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o INSS. Após o trânsito 

em julgado, e cumpridas todas as deliberações pendentes, ao arquivo. 

Cumpra-se. 1-nome do Segurado: Maria Barbosa Torres; 2- beneficio 
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concedido: Amparo assistencial ao deficiente: 3- Valor do benefício: 01 

(um) salário mínimo; 4- data do inicio do benefício: 16/08/2016; 5- prazo 

para autarquia cumprir a sentença: 30 (trinta) dias. Alta Floresta/MT, 22 de 

agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002553-09.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE FATIMA SCHROEDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1002553-09.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A EXECUTADO: 

CRISTIANE DE FATIMA SCHROEDER Vistos. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em 

desfavor de CRISTIANE DE FÁTIMA SCHROEDER. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Homologo o pedido de desistência formulado pela parte requerente, ID. 

13742300, e por consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Novo 

Código de Processo Civil, devendo ser dadas as baixas necessárias em 

eventuais gravames. Deixo de condenar a autora ao pagamento dos 

honorários advocatícios, visto que a Requerida sequer foi citada, por outro 

lado condeno a Parte Autora ao pagamento de eventuais custas e 

despesas processuais. Observadas as formalidades legais, deem-se as 

baixas necessárias. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 02 de julho de 2018. 

ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001829-05.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIO JOAO ZANDONA (REQUERIDO)

REJANE MARIA TOMASINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO FABIO DA SILVA MARQUEZINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001829-05.2017.8.11.0007. 

EXEQUENTE: ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA 

REQUERIDO: ELIO JOAO ZANDONA, REJANE MARIA TOMASINI Vistos. 

Trata-se de procedimento de Cumprimento de Sentença movida por 

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAÚJO DA SILVA em face de 

REJANE MARIA TOMASINI e ELIO JOÃO ZANDONNÁ, todos qualificados 

nos autos. Em petitório de ID. 13986644 a parte exequente informou que a 

Executada pagou integralmente o débito alvo da presente ação de ação, 

razão pela qual requereu a extinção do presente feito. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Tendo em vista que a parte devedora satisfez a obrigação, 

JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil. Deem-se as baixas em eventuais 

gravames. Sem honorários advocatícios e custas processuais. Após o 

trânsito em julgado da sentença, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 09 de julho de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA 

SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 161/2018     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 o 

disposto no art. 124, item III, letra “a”, da Lei Complementar nº 4, de 

15.10.1990;RESOLVE:     CONCEDER a servidora CÉLIA GAMA 

CARVALHO, Matrícula nº 8154, Auxiliar Judiciária – PTJ, desta Comarca, 8 

(oito) dias de Licença Gala, no período de 14.8.2018 a 

21.8.2018.Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 23 de 

agosto de 2018.DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 161/2018

 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 o disposto no art. 124, item III, letra “a”, da Lei 

Complementar nº 4, de 15.10.1990;

RESOLVE:

 CONCEDER a servidora CÉLIA GAMA CARVALHO, Matrícula nº 8154, 

Auxiliar Judiciária – PTJ, desta Comarca, 8 (oito) dias de Licença Gala, no 

período de 14.8.2018 a 21.8.2018.

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

Barra do Garças, 23 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

Sentença

PROCESSO Nº:11686-43.2013.811.0004(CÓD. 177464) 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 às 

Matrículas n° 39.176 e nº 39.207. 2. Com a inicial vieram os documentos 

(fls. 06/27). 3. A matrícula n° 39.176 com área de 495,00 ha, refere-se a 

uma área de terras situadas neste Município, denominadas de "Fazenda 

Bessa", aberta em 20 de Novembro de 1992, sendo proveniente da 

matrícula n° 8.295, constatando-se como propriedade primitiva de 

GERALDO DO VALE ARAÚJO, LUIZ ANTONIO DE CARVALHO SOARES e 

LANGLEBERTO PINHEIROS SOARES. (fls . 06/v). 4. A matrícula n° 39. 207 

com área de 450,00 ha, refere-se a uma área de terras pastais e lavradias 

situada neste Município, denominada "Fazenda Oliveira I", aberta em 09 de 

Dezembro de 1992, sendo proveniente da matrícula n° 8.295, 

constatando-se como propriedade primitiva de GERALDO DO VALE 

ARAÚJO, LUIZ ANTONIO DE CARVALHO e LANGLEBERTO PINHEIROS 

SOARES. (fl. 07/v). 5. A matrícula nº 8.295 com área de 8.393,00 ha e 

4.855,00 m² refere-se a uma gleba de terras, situadas neste Município, 

aberta em 22 de Dezembro de 1967, sendo proveniente da matrícula n° 

8.206, constatando-se como propriedade primitiva de JOSÉ CHICHI DE 

OLIVERIA. (fl. 20/21). 6. Após serem solicitados, foram juntados diversos 

documentos: fls. 34/35, 40/46, 48/64 e 80/87. 7. Intimado, o Ministério 

Público manifestou-se (fl. 67/68) pelo bloqueio das matrículas nº 39.176 e 

39.207. 8. Os interessados foram intimados (fl. 70) para, querendo, se 

manifestar. Decorrendo o prazo sem qualquer manifestação de 

interessado. 9. É apontado pelo Oficial Registrador que os formulários 

utilizados e as assinaturas que compõem as matrículas analisadas neste 

processo são incompatíveis e discrepantes com as utilizadas na serventia 

do Cartório, demonstrando possível adulteração e fraude nos documentos. 

(fl. 05). 10. É observado que foram feitas averbações para transferir a 

localização dos objetos das matrículas nº 8.295, 39.176 e 39.207 para o 

município e Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, ficando assim 

encerradas. (fls. 06/07v e 21). 11. Em acréscimo, segundo Oficial 

Registrador os arquivos de conhecimento das matrículas nº 39.176 e 

39.207, encontram-se documentos (fl. 11/12 e 13/17), diversos das 

informações nas matrículas. (fl. 06/07). 12. Destaca-se que nos 

protocolos nº 80.797, da R-01-39.176, e nº 81.010, da R-01-39.207, 

apresentam incompatibilidades de informações contidas nos registros das 

respectivas matrículas. (fl. 06/08 e 19). 13. Quanto as escrituras 

registradas no R-1 das matrículas n.º 39.176 e 39.207, ambas não 

conferem, conforme informação de fls. 44/45. 14. Salienta-se que na 

matrícula nº 8.295 não apresenta averbações relativas às matrículas nº 

39.176 e 39.207. (fl. 20/21). 15. Além disso, consta a averbação na 

matrícula nº 8.295 de informação sobre Inquérito Policial sob o nº 

076/2012, o qual apura possíveis irregularidades envolvendo o Cartório de 

Imóveis de Bom Jardim de Goiás/GO e suposta venda do imóvel objeto 

desta matrícula. (fl. 21). DECIDO. 16. Feitas as ponderações, inauguraram 

a presente averiguação que pode eventualmente culminar em retificação, 

nulidade ou cancelamento de registro público, logo, deve ter a sua 
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pretensão reconhecida em contencioso judicial perante o juízo cível 

competente. 17. 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. 18. Diante de todo o exposto, denota-se que há 

no caso dos autos, indícios de fraude ao Registro Público. DISPOSITIVO. 

19. Diante do exposto, com fulcro no art. 51, inciso VI, do COJE e item 

1.10.17 da CNGC, DECLARO a incompetência absoluta desta Diretoria do 

Foro para cancelamento, retificação, suprimento e restauração de 

Registros Públicos, conforme acima fundamentado. 20. Não obstante, no 

uso do poder geral de cautela, e em respeito aos Princípios da Segurança 

Jurídica, Legalidade e Continuidade dos Registros Públicos, DETERMINO O 

BLOQUEIO das Matrículas n° 39.176 e nº 39.207, com área de 495,00 ha e 

450,00 ha, respectivamente. 21. OFICIE-SE ao Cartório do 1º Ofício de 

Barra do Garças 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. 22. 

PUBLIQUE-SE presente decisão com resultado final do certame via DJE. 

23. INTIMEM-SE. Cumpra-se. 24. Decorrido o prazo recursal, ARQUIVE-SE. 

Barra do Garças, 21 de agosto de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO 

JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO Nº:10245-27.2013.811.0004(CÓD. 176293)PEDIDO DE 

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

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

formulado pela Tabeliã e Registradora de Imóveis da Comarca de São Félix 

do Araguaia, que seguindo determinação do Dr. Leonisio Salles de Abreu 

Júnior, Juiz Substituto e Diretor do Foro, e em cumprimento a decisão de fl. 

17, encaminhou os autos do Processo n° 1826-13.2012.811.0017 – Cód. – 

35712, para averiguações quanto à regularidade das matrículas n° 13.539 

e n° 11.990, do CRI de Barra do Garças - MT, requerendo providências. 2. 

Informa a registradora que a matrícula n° 13.539, do CRI de Barra do 

Garças - MT, foi transferida em 28 de março de 1983, para a 

circunscrição de São Félix do Araguaia, sob o n° 779, referente ao imóvel 

denominado "Fazenda Senhor do Bonfim", situado no município de São 

Félix do Araguaia - MT. 3. Entretanto, no dia 07 de novembro de 2012, 

relata que tomou conhecimento de outra matrícula de n° 11.990, do CRI de 

Barra do Garças – MT, relacionado ao mesmo imóvel objeto da matrícula n° 

779, estando o imóvel supracitado em duplicidade nesta Serventia. 4. Com 

a inicial vieram os documentos (fls. 07/22). 5. Após serem solicitados, 

foram juntados diversos documentos (fls. 35/45, 47/51, 55, 58/63, 69/79, 

88/89, 92/96, 113/123), referentes ao arquivo de conhecimento das 

matrículas. 6. Às fls. 101/104, consta que todos os proprietários atuais e 

primitivos, bem como possíveis interessados foram devidamente intimados, 

contudo, não houve qualquer manifestação, conforme certidão da fl. 105. 

7. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fl. 98/99) pelo bloqueio das 

matrículas n° 13.539 e n° 11.990 – Livro n° 02, nos moldes do artigo 214, § 

3°, da Lei n° 6.015/73, restando aos interessados que busquem, pela via 

judicial adequada, a comprovação da propriedade do imóvel questionado. 

8. Por fim, vieram os autos conclusos para decisão. É o relatório. 9. Em 

razão dos indícios relatados pelo Tabeliã e Registradora às fls. 06, é 

necessária a análise de toda a cadeia dominial das matrículas, por 

conterem supostas irregularidades. 10. Matrícula n° 11.990 (fls. 19/20). A 

matrícula n° 11.990 refere-se a uma área de terras situada no Município de 

São Félix, Comarca de Barra do Garças – MT, com área de 397 ha e 8500 

m², de propriedade primitiva de INDECO S/A- INTEGRAÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO, aberta em 05 de maio de 1980. 11. 

É de fundamental importância ressaltar que, embora conste na AV-41 – 

10.629, assinalação da venda da área e abertura da matrícula 

supramencionada, em sua ficha não existe referência a sua origem. 12. 

Além disso, o registro que abre a matrícula n° 11.990, indica Escritura 

Pública de Doação, no entanto, nota-se que o título lavrado às fls. 131, 

Livro 03, no Cartório de São Félix do Araguaia, se refere a uma Escritura 

Pública de Compra e Venda de um imóvel urbano, conforme consta às fls. 

62/23, estando este, em total discordância com o que consta na matrícula, 

o que a torna irregular. 13. Matrícula n° 13.539 (fls. 35/36). A matrícula n° 

13.539 refere-se a uma área de terras situada na zona rural do Município 

de São Félix do Araguaia, Comarca de Barra do Garças/MT, com área de 

397 ha e 8500 m², denominada "Fazenda Senhor do Bonfim", aberta em 26 

de junho de 1980, em nome do Sr. EDMUNDO RABELO, proveniente da 

matrícula n° 10.629. 14. Observa-se na averbação (AV-04 – 13.539), que 

toda área da matrícula foi transferida para o Serviço Registral de São Félix 

do Araguaia/MT, recebendo o nº 779. 15. Com a transferência da matrícula 

nº 13.539 para a Comarca São Félix do Araguaia – MT, compete à Diretoria 

do Foro daquela comarca, decidir sobre irregularidades na matrícula, 

conforme competência definida pelo art. 52, do COJE/MT. 16. A 

competência é o instituto que define o âmbito de exercício da atividade 

jurisdicional de cada órgão e, neste caso, a fiscalização dos Cartórios 

Extrajudiciais do Município e Comarca de São Félix do Araguaia - MT deve 

ser exercida pela Diretoria do Foro daquela Comarca, para onde este feito 

deverá ser remetido. 17. Portanto, qualquer que for a decisão acerca da 

análise das possíveis irregularidades existentes na matrícula já encerrada 

nesta circunscrição, não terá a eficácia esperada, uma vez que, os atos 

referentes à movimentação do imóvel já estão sendo realizados na 

matrícula nº 779, que está sob a competência do Juiz Corregedor 

Permanente da Comarca de São Félix do Araguaia - MT. 18. Diante do 

exposto, declino da competência para conhecer e processar as 

diligências quanto à matrícula de nº 779, em favor do douto Juízo 

Corregedor Permanente do Foro da Comarca de São Félix do Araguaia - 

MT. 19. Quanto a matrícula 11.990 com área de 397 ha e 8500 m², 

conclui-se que apresenta irregularidade no que se refere a escritura 

registrada no ato de sua abertura, o que pode eventualmente culminar em 

cancelamento/anulação/retificação dos Registros, porém, não compete à 

direção do Foro fazê-lo. 20. Contudo, cabe à Diretoria do Foro a aplicação 

da medida acautelatória, até que as irregularidades possam ser sandas na 

esfera judicial, objetivando evitar prejuízos de difícil ou impossível 

reparação a terceiros de boa-fé. 21. Dispositivo. 22. Posto isto, com fulcro 

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

incompetência absoluta desta Diretoria do Foro para cancelamento, 

retificação, suprimento e restauração de Registros Públicos, conforme 

acima fundamentado. 23. Não obstante, no uso do poder geral de cautela, 

e em respeito aos Princípios da Prioridade, Legalidade e Segurança 

Jurídica dos Registros Públicos, determino o bloqueio da matrícula de n° 

11.990 com área de 397 ha e 8500 m², o que faço a título de juízo de 

segurança. 24. Expeça-se, mandado de averbação ao Cartório do 1° 

Ofício de Barra do Garças para proceder à averbação de bloqueio da 

matrícula n° 11.990 com área de com área de 397 ha e 8500 m². 25. 

Remetam-se cópia dos autos à Diretoria do Foro da Comarca de São Félix 

do Araguaia – MT para as providências que entender cabíveis. 26. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 22 

de agosto de 2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

PROCESSO:6450-13.2013.811.0004 (CÓDIGO 173282) 1. Trata-se de 

Pedido de Providências instaurado visando averiguar possíveis 

irregularidades referentes às Matrículas n° 37. 996, nº 46.729, nº 46.730, 

nº 46.731, nº 46.747 e nº 50.771. 2. Com a inicial vieram os documentos 

anexados. (fls. 08/20). 3. Após solicitação, foram juntados diversos 

documentos. 4. Intimado, o Ministério Público manifestou-se (fl. 209/210) 

pelo bloqueio da matrícula nº 37.996 e todas as que dela se originaram. 5. 

Os proprietários atuais e primitivos das matrículas em análise foram 

intimados a se manifestarem, tendo decorrido o prazo sem qualquer 

manifestação. 6. É o relatório. Decido. 7. Matrícula nº 46.747 (fls. 20/V). 8. 

A matrícula 46.747 refere-se à uma área de terras situada no município de 

Araguaiana, com área de 11.204,1306 ha. É originária das matrículas nº 

46.679 e 46.731. 9. Consta no AV. 02 que o imóvel protegido pela 

matrícula 46.747 foi transferido para o 1º Serviço de Registro de Imóveis 

de Água Boa, em nome de Luiz Rodrigues Barros Filho e outro, sob nº 

5.195. 10. Matrícula 46.371 (fls. 16/V). 11. A matrícula nº 46.371 refere-se 

à uma área de terras situada no município de Araguaiana, com área de 

4.250 ha. É originária da matrícula nº 37.996. 12. Matrícula 50.771 (fls. 

17/V). 13. A matrícula nº50.771 refere-se à uma área de terras situada no 

município de Araguaiana, com área de 175 há. É originária da matrícula nº 

46.729. 14. Matrícula 46.729 (fls. 15). 15. A matrícula nº 46.729 refere-se 

à uma área de terras situada no município de Araguaiana, com área de 

500 ha. É originária da matrícula nº 37.996. 16. Matrícula 46.730 (fls. 14). 

17. A matrícula nº 46.730 refere-se à uma área de terras situada no 

município de Araguaiana, com área de 250 ha. É originária da matrícula nº 

37.996. 18. Matrícula nº 37.996 (fl. 18/19V). 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. 41/42). 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 
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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, porém, consta 

informação extraída dos autos código 86503, juntado à fl. 233, 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. 25. Ademais, não existe qualquer documentação 

arquivada na serventia relativa à matrícula nº 37.996, conforme 

informação do oficial registrador às fls. 121/123. 26. Tem-se ainda que já 

foi determinado o bloqueio da matrícula nº 37.996 Pedido de Providências 

de código 86503. 27. 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. 28. 

Assim, todas as posteriores da matrícula nº 37.996 também são 

irregulares. 29. Assim, as irregularidades constatadas nas matrícula nº 

37.996, nº 46.729, nº 46.730, nº 46.731, nº 46.747 e nº 50.771 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. 30. 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. 31. 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. " 32. 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. 33. 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). 34. 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. 35. 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. 36. 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). 37. 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). 38. 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. 39. 

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. 40. 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 das 

matrículas nº 46.729 com área de 500 ha, nº 46.730 com área de 250 ha, 

nº 46.731 com área de 4.250 ha e nº 50.771 com área de 175 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. 41. Expeça-se mandado ao Cartório do 

1º Ofício de Barra do Garças, para proceder a averbação de bloqueio das 

matrículas nº 46.729 com área de 500 ha, nº 46.730 com área de 250 ha, 

nº 46.731 com área de 4.250 ha e nº 50.771 com área de 175 ha. 42. 

Considerando que o imóvel protegido pela matrícula nº 46.747 foi 

transferido para a Comarca de Água Boa-MT (averbação Av.02) 

encaminhe-se cópia dos autos ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Água Boa- MT. 43. Publique-se a decisão no DJE. 44. Intimem-se. 45. 

Decorrido o prazo recursal, arquive-se. Barra do Garças, 24 de agosto de 

2018. DOUGLAS BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 273547 Nr: 3286-64.2018.811.0004

 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: Dalila Marques dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIBRASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Com fundamento no art. 344, do CPC/15, DECRETO A REVELIA do 

requerido SIBRASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, uma vez que, 

devidamente citado (fl. 30v), deixou de apresentar contestação no prazo 

legal, conforme certidão encartada à fl. 35.

 2. Considerando que não houve arguição de preliminares, DOU O FEITO 

POR SANEADO.

3. Dessa forma, INTIMEM-SE os requerentes para que se manifestem 

acerca das provas a serem produzidas, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Após, voltem-me conclusos.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283825 Nr: 9357-82.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adenir Pinto da Silva - OAB:MT 

12.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

suspender todas as Execuções Fiscais, Cód. 182649; Cód. 210306; Cód. 

225272; e Cód. 167582 (em apenso), bem como DETERMINO ao Requerido 

que se abstenha de inscrever o Autor em órgãos restritivos de crédito e, 

caso já o tenha feito, por débito relativo ao imóvel em questão, que 

eventual restrição seja excluída via SERASAJUD.14.TRANSLADE-SE cópia 

desta decisão para os autos em apenso.15.CITE-SE o Requerido para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 30 (trinta) dias, 

fazendo constar as advertências legais dos arts. 335 e 344 do 

CPC/2015.16.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 201142 Nr: 4458-46.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mata & Borges Ltda - ME, Antônio Silva da 

Mata, Sirleny Ferreira Borges

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clóvis Barros Marques - 

OAB:MT 3579

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, REJEITO a 

exceção de pré-executividade de fls.55/59.18.INTIME-SE a Fazenda 

Pública estadual para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.19.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1151 Nr: 1161-61.1997.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Disbrava - Distribuidora de Bebidas Vale do 

Araguaia Ltda, Alencar Soares Filho, MARCIA VALOES SOARES, Mário 

Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sara de Lourdes Soares 

Orione e Borges - OAB:4807-B/MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do despacho de fls. 605, impulsiono os presentes autos e 

procedo a intimação da parte requerente para se manifestar nos autos no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 100864 Nr: 5867-33.2010.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Geraldo Quirino de Souza Júnior, Zélia Maria 

dos Santos Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viação Xavante Ltda, José Eduardo Pena, 

Expresso Satélite Norte Ltda, Umberto Pereira da Cruz Cardoso, Expresso 

São Luiz Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DIAMANTINO BONFIM 

E SILVA - OAB:62356/MG, Guilherme Diamantino Bonfim e Silva - 

OAB:122587/MG, Pamela Monique Flauzino Silva - OAB:OAB/MG 

147.009, Rafael Oliveira Cecílio - OAB:102.774/MG, Rodrigo Ferreira 

de Carvalho - OAB:93212/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO FERREIRA 

GUIMARÃES - OAB:14853/GO, Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A, Dayana Eduarda da Silva - OAB:MT/23.203, 

FLORENTINO LUIZ FERREIRA - OAB:11932/GO, JEFERSON ROBERTO 

DISCONSI DE SÁ - OAB:15154/GO, Luiz Fernando Freitas Pires - 

OAB:OAB/GO 21.500, Luiz Mauro Pires - OAB:3242/GO, MARCO 

ANTONIO MUNDIM - OAB:841-DF, Marcos Aurélio Rodrigues dos 

Santos - OAB:MT 17.066, MEIRE CORREIA DE SANTANA DA C. 

MARQUES - OAB:9995, Murilo Freitas Pires - OAB:OAB/GO 25.623, 

Renato Freitas Pires - OAB:OAB/GO 21.850, TAISSA TORMIN 

MUNDIM - OAB:88914/RJ, Wesley Eduardo da Silva - OAB:MT 13.617

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Considerando que os embargos declaratórios interpostos em fls. 1454 são 

tempestivos, e a possibilidade de efeitos infringentes, nos termos do artigo 

152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja intimada a parte 

contrária/embargada, ora requeridos, para se manifestarem no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255680 Nr: 10026-72.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Paulino de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre 

Admissão de Assoc. do Araguaia e Xingu

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Assis Rosa - 

OAB:17.628, André de Assis Rosa - OAB:19.077-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o impulsionamento por certidão do dia 17/08/2018 

está equivacado, dessa forma, procedo o cancelamento do mesmo. 

Outrossim, impulsiono os autos e procedo a intimaçaõ do autor para se 

manifestar nos autos, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251524 Nr: 7357-46.2017.811.0004

 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: Miguel Silva da Mata

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jullyana Bonfim Moraes e Silva 

- OAB:20274/O, Ricardo Borges Leão Júnior - OAB:19.113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384/B, ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - 

OAB:OAB/MT 16.335, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPÍNOLA - 

OAB:15999, DEYSE DE MORAIS CORREA - OAB:OAB/MT 16.820, ÉRIKA 

PINTO DE ARRUDA - OAB:OAB/MT 5.635, Eunice Elisia Silva Oliveira - 

OAB:16.543 MT, FABIO HENRIQUE PRADO CRUZ - OAB:21130MT, 

GABRIEL DAVID MARTINS HENRIQUE - OAB:20788/MT, JOAO BONFIM 

BARROSO - OAB:OAB/MT 12.874, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO - 

OAB:8.379, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6.180/MT, VICTOR 

HUGO SENHORINI DE AQUINO - OAB:OAB/MT 12.546

 14.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na petição inicial, resolvendo o 

mérito da demanda, nos moldes do art.487, I, CPC/2015, e, por 

consequência, REVOGO integralmente a decisão que antecipou os efeitos 

da tutela, fls.37/38, assim como CONDENO o autor no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% 

sobre o valor da causa, atualizado pelo IPCA, com fundamento no art.85, 

§2º, CPC/2015, verbas que ficam sob a condição suspensiva de 

exigibilidade prevista no art.98, §3º, CPC/2015, já que o autor é 

beneficiário da gratuidade da justiça (fl.38)15.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246541 Nr: 3886-22.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Premium Distribuidora de Petróleo Ltda, Marcelo 

Rossi, George Moussa George

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICHARD CRISTIANO DA 

SILVA - OAB:258284

 Vistos.

1.Verifica-se que em sua impugnação o Estado trouxe fato novo 

consistente na dissonância entre o CNPJ da empresa executada e aquele 

referente à pessoa jurídica que o executado afirma que se retirou, fl.31.

2.Nesse viés, INTIME-SE o executado para se manifestar a respeito, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, conclusos. Intimem-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 259722 Nr: 12706-30.2017.811.0004

 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
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 PARTE AUTORA: Raphael Resende de Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3ª Ciretran de Barra do Garças, Carpegiane 

Gonzaga da Silva Liones, Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 22.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DENEGO A 

ORDEM pleiteada, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do art. 

487, I, CPC/2015.23.SEM CUSTAS E HONORÁRIOS, conforme art. 10, XXII, 

da Constituição Estadual e art. 25, da Lei 12.016/2009.24.Ciência ao 

Ministério Público.25.Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações necessárias.26.Expeça-se o necessário. 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283443 Nr: 9162-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fausto Bontempo Brum Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- DILIGÊNCIAS

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e do artigo 1207 CNGC, impulsiono 

estes autos para que se proceda, via matéria de imprensa, a intimação da 

parte autora para efetuar o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de 

justiça no valor de R$18,00 (dezoito reais), quantia esta que deverá ser 

recolhida através de guia disponibilizada junto ao 'site' do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, através de Serviços>Guias>Emissão 

de Guia de Diligência, apresentando cópia do comprovante de depósito 

nos autos em epígrafe, em 05 (cinco) dias a partir da presente intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91612 Nr: 5458-91.2009.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Maurício Luiz da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Ferreira - OAB:MT 

7.402

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT

 Em cumprimento à determinação de fl. 159, item 2, impulsiono o feito para 

que seja intimado o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237106 Nr: 14218-82.2016.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Glauco Vieira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe do Posto Fiscal da Unidade Avançada 

de Fiscalização do Estado de Mato Grosso, Seneri Kernbeis Paludo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Considerando que o Juízo de 1º Grau não detém competência para 

processar e julgar Mandado de Segurança contra ato de Secretário de 

Estado, DECLINO DA COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa destes 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para 

ulterior processamento e julgamento do feito.

2. Diante do equívoco perpetrado por ocasião do deferimento do pleito 

liminar, em face da incompetência desse Juízo, REVOGO a decisão de fls. 

26/27.

3. PROCEDA-SE às baixas e anotações pertinentes.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 98021 Nr: 3029-20.2010.811.0004

 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: Hilda Caetano da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Gilberto João Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Escacela Carneiro - 

OAB:7621-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.CUMPRA-SE conforme requerido à fl.122. FIXO o prazo de 10 (dez) para 

manifestação da PFN.

2.Ademais, DETERMINO à inventariante a juntada de certidão negativa 

extraída da internet mesmo em relação ao Estado de Mato Grosso, também 

em 10 (dez) dias.

3.Decorridos os prazos, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102552 Nr: 7556-15.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gula's Comércio de Alimentos Ltda, Vinicius 

Vieira, Maria das Graças Guimarães Cardoso Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eurípedes Ferreira Martins 

Junior - OAB:MT/20393

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) GULA'S COM. DE 

ALIMENTOS LTDA, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270394 Nr: 1276-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAdS, VPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALÉRIA PEREIRA ARAUJO, Cpf: 

04231131198, Rg: 2.010.218-6, Filiação: Maria das Graças de Lima Araújo 

e Gildo Pereira Araújo, data de nascimento: 13/04/1988, brasileiro(a), 

natural de Caarapo-MS, sol te i ro(a),  manicure,  Telefone 

99209-2170/999050918. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto providenciar o regular andamento do feito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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 Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 949 Nr: 1102-10.1996.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Santa Beatriz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON AZEVEDO DOS SANTOS 

- OAB:9199/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ângelo Aurélio Gonçalves 

Pariz - OAB:74864/SP

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AGROPECUÁRIA SANTA BEATRIZ. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois 

esse encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para 

tanto proceder o regular andamento do feito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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.: 190271 Nr: 10496-11.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nayanne Garcia do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Rejane Mendes Santos 

- OAB:17.112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275

 ?JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de alteração do contratos de 

trabalho para indeterminados, pagamento das multas previstas nos artigos 

467 e 477 da CLT, multas de 40% e por quebra de contrato e aviso 

prévio.20.Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes 

em litígio no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, devendo ser suportados à razão de 60% (sessenta por 

cento) pelo requerido e 40% (quarenta por cento) pela autora, montante 

que será aferido e arbitrado em liquidação de sentença, na forma do art. 

85, §4º, II, CPC/2015. No que diz respeito à requerente, uma vez que 

beneficiária da assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a exigibilidade 

das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse 

prazo, tais obrigações da requerente.21.SEM CUSTAS em relação ao 

Município, conforme artigo 3º da Lei Estadual 7.603/01-MT (item 2.14.5 da 

CNGC - Foro Judicial).22.DEIXO de determinar a remessa dos autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, uma vez que embora ilíquido, é certo que o 

valor da condenação não ultrapassará 100 (cem) salários-mínimos (art. 

496, §3º, III, CPC/2015).23.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

24.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47475 Nr: 3097-43.2005.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSVV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCGdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166, Pablo Leonardo Cantuário de Abreu - 

OAB:21440/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) JOÃO CARLOS 

GOMES DE SOUZA, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 1.496,87 (hum mil 

quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 1.087,95 (hum mil e oitenta e sete reais e noventa e 

cinco centavos), referente à custas, e R$ 408,92 (quatrocentos e oito 

reais e noventa e dois centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 251,00 (duzentos e cinquenta e um reais) 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.: 249616 Nr: 5912-90.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Talitha Jesus Carmo Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MS Moda em Couro Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CARDOSO DE MORAES - 

OAB:15294MT/35386GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Yukie Fukui - 

OAB:13589/MT, JOYCE BRAGA - OAB:19496/O

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) MS MODAS EM 

COURO LTDA, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 219,72 (duzentos 

e dezenove reais e setenta e dois centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 151,60 (cento e ciquenta e um reais e sessenta centavos), referente à 

custas, e R$ 68,12 (sessenta e oito reais e doze centavos), referente a 

taxa, e o valor correspondente a R$ 55,10 (cinquenta e cinco reais e dez 

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 
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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 

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.: 63745 Nr: 6779-69.2006.811.0004

 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: NEODIR DIEZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir José Rossetto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE NICEIO FIGUEIREDO 

CARDOSO - OAB:3188/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudemar Quintino de 

Oliveira - OAB:1388/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) ESPÓLIO DE VALDIR 

JOSÉ ROSSETO, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o valor 

correspondente a R$ 41,40 (quarenta e um reais e quarenta 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94048 Nr: 7815-44.2009.811.0004

 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: CRdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRM, CJdAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carloman de Souza 

Prazeres - OAB:PE/17020

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) CARLOS JOÉ DE 

ARAÚJO MARQUES, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 410,64 

(quatrocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta 

centavos), referente à custas, e R$ 134,24 (cento e trinta e quatro reais e 

vinte quatro centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 

100,45 (cem reais e quarenta e cinco 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.: 172589 Nr: 5624-84.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Multa->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REQ, GdSQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) RUI EDSON 

QUEIROZ, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

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 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.: 225157 Nr: 5981-59.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecy Alves Casemiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neudi Pedro Manfroi Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) NEUDI PEDRO 

MANFROI JUNIOR, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 622,04 (seiscentos 

e vinte e dois reais 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$ 318,83 (trezentos e dezoito reais e oitenta 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 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 
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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 para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 255246 Nr: 9756-48.2017.811.0004

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LhPdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidney Rodrigues de Lima - 

OAB:MT 16.653, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Nos termos da CNGC, impulsiono os presentes autos e procedo a 

intimação da advogada Claudia Pereira dos Santos Neves - OAB/MT 

20.056 para que junte aos autos a procuração outorgada pelo requerente, 

considerando que não há nos autos tal documento. Fixo o prazo de 10 

dias para cumprimento do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 188825 Nr: 9347-77.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdete Resende de Sousa - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:MT/156187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:8530, Roberta 

Beatriz do Nascimento - OAB:OAB/MT020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o requerido já fora citado e não houve manifestação 

do mesmo, conforme se verifica em fls. 59. Dessa forma, impulsiono os 

presentes autos e procedo a intimação da parte autora para que indique 

bens passíveis de penhora, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 209603 Nr: 9316-23.2015.811.0004

 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: Lindalva Inácia de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - 

OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:Oab/MT 3.127-A

 VISTOS.

1. MANTENHO a decisão objurgada (fls. 110/112), por seus próprios 

fundamentos.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 15997 Nr: 239-49.1999.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almeida & Ferreira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO - OAB:0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 Nos termos do artigo 152, Vi do CPC, e considerando que não foi possível 

a esta secretaria remeter o processo ao pregoeiro competente, impulsiono 

o feito para que seja designada novamente o 2º leilão do bem penhorado 

no feito, devendo se realizar no dia 16.10.2018, às 14:00 horas (MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 206543 Nr: 7466-31.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ângelo de Farias, A. Sandro de 

Azevedo e Cia Ltda, Geralmino Alves Rodrigues Neto, Celson José da 

Silva Sousa, Ailton Alves Teixeira, Adriano Sandro de Azevedo, Paulo 

Sérgio da Silva, Paulo César Raye de Aguiar, José Maria Alves Filho, 

Reinaldo Silva Correia, Maria José de Carvalho, João Rodrigues de Souza, 

Valdei Leite Guimarães, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Weliton Andrade 

da Silva, Júlio César Gomes dos Santos, Valdemir Benedito Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672, Daniela Cortes Schulze Machado - 

OAB:17315, Durval Ribeiro de Gouveia Júnior - OAB:MT 12.664, 

Izaias Mariano dos Santos Filho - OAB:5313-A, Joaquim Rocha 

Dourado - OAB:MT 15.076-A, Rafael Muller Cabral de Araújo - 

OAB:21.101, SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - OAB:16.653/MT

 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. 520/551, em sua parte 

dispositiva, abaixo transcrita.

DECISÃO/SENTENÇA: "(...)Posto isso, julgo procedentes os pedidos 

contidos na inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face de Roberto Ângelo de Farias, A. Sandro 

de Azevedo e CIA LTDA, Ailton Alves Teixeira, Celson José da Silva 

Sousa, Geralmino Alves Rodrigues Neto, João Rodrigues de Souza, José 

Maria Alves Filho, Maria José de Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, 

Paulo Aguiar Raye Aguiar, Paulo Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, 

Valdei Leite Guimarães, Valdemir Benedito Barbosa, Welington Andrade da 

Silva e Júlio César Gomes dos Santos. Considerando a gravidade dos atos 

de cada um dos demandados: Em relação ao agente político Roberto 

Ângelo de Farias, Prefeito de Barra do Garças, cargo máximo dentro da 

estrutura do ente federativo, demandado que tinha o dever constitucional 

de proteção dos interesses dos cidadãos de Barra do Garças, nos termos 

do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992, tendo em vista que 

deliberadamente fez tramitar formalmente expediente para propor e fazer 

aprovar autorização legislativa para graciosamente entregar os bens 

imóveis do Município a um particular que nada realizou para ser 

contemplado, quando até mesmo programas habitacionais destinados a 

entregar minúsculas unidades a pessoas necessitadas são precedidas de 

alguma concorrência: Declaro perdida a função pública e o respectivo 

cargo em que o condenado estiver investido; Suspendo seus direitos 

políticos pelo prazo de oito anos, tendo em conta que o agente, diante do 

patrimônio público, agiu como se dono fosse, agraciando pessoa em 

particular, justamente com a riqueza popular que devia tutelar; Condeno ao 

ressarcimento dos danos causados ao Município de Barra do Garças, 

apuráveis em liquidação; Condeno ao pagamento de multa civil no valor de 

cinquenta vezes a última remuneração percebida no cargo de prefeito, 

tendo em conta o elevado grau de liderança nos fatos narrados nos autos, 

embora o dano tenha sido minorado pelo exercício do direito de ação pelo 

demandado; Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, 

ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 

pelo prazo de cinco anos; Em relação ao demandado Ailton Alves Teixeira, 

servidor público, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o 

ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992: 

Condeno ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última 

remuneração percebida no cargo de vereador; Condeno ao ressarcimento 

dos danos causados ao Município de Barra do Garças, apuráveis em 

liquidação; Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 
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cinco anos. Em relação ao demandado Celson José da Silva Sousa, 

servidor público, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato 

lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992: Condeno 

ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração 

percebida no cargo de vereador; Condeno ao ressarcimento dos danos 

causados ao Município de Barra do Garças, apuráveis em liquidação; 

Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 

cinco anos. Em relação ao demandado Geralmino Alves Rodrigues Neto, 

biomédico, vereador, que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos 

termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992: Condeno ao 

pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração 

percebida no cargo de vereador; Condeno ao ressarcimento dos danos 

causados ao Município de Barra do Garças, apuráveis em liquidação; 

Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 

cinco anos. Em relação ao demandado João Rodrigues de Souza, 

advogado, vereador que contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos 

termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992: Condeno ao 

pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração 

percebida no cargo de vereador; Condeno ao ressarcimento dos danos 

causados ao Município de Barra do Garças, apuráveis em liquidação; 

Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 

cinco anos. Em relação ao demandado José Maria Alves Filho, 

comerciante, vereador à época, que contribuiu deliberadamente com o ato 

lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992: Condeno 

ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última remuneração 

percebida no cargo de vereador; Condeno ao ressarcimento dos danos 

causados ao Município de Barra do Garças, apuráveis em liquidação; 

Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou 

incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 

cinco anos. Em relação à demandada Maria José de Carvalho, 

comerciante, vereadora à época, que contribuiu deliberadamente com o 

ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992: 

Condeno ao pagamento de multa civil no valor de dez vezes a última 

remuneração percebida no cargo de vereadora;

 Condeno ao ressarcimento dos danos causados ao Município de Barra do 

Garças, apuráveis em liquidação; Proíbo de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos. Em relação ao demandado 

Odorico Fereira Cardoso Neto, professor, vereador à época, que 

contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, 

caput, II e III, da Lei 8.429/1992: Condeno ao pagamento de multa civil no 

valor de dez vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador; 

Condeno ao ressarcimento dos danos causados ao Município de Barra do 

Garças, apuráveis em liquidação; Proíbo de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos. Em relação ao demandado 

Paulo César Raye Aguiar, médico, vereador, que contribuiu 

deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da 

Lei 8.429/1992: Condeno ao pagamento de multa civil no valor de dez 

vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador; Condeno ao 

ressarcimento dos danos causados ao Município de Barra do Garças, 

apuráveis em liquidação; Proíbo de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos. Em relação ao demandado 

Paulo Sérgio da Silva, médico, vereador à época, que contribuiu 

deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da 

Lei 8.429/1992: Condeno ao pagamento de multa civil no valor de dez 

vezes a última remuneração percebida no cargo de vereador; Condeno ao 

ressarcimento dos danos causados ao Município de Barra do Garças, 

apuráveis em liquidação; Proíbo de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos. Em relação ao demandado 

Reinaldo Silva Correia, servidor público, vereador à época, que contribuiu 

deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da 

Lei 8.429/1992: Condeno ao pagamento de multa civil no valor de dez 

vezes a última remuneração percebida no serviço público; Condeno ao 

ressarcimento dos danos causados ao Município de Barra do Garças, 

apuráveis em liquidação; Proíbo de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos. Em relação ao demandado 

Valdei Leite Guimarães, servidor público, vereador, que contribuiu 

deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da 

Lei 8.429/1992: Condeno ao pagamento de multa civil no valor de dez 

vezes a última remuneração percebida no serviço público; Condeno ao 

ressarcimento dos danos causados ao Município de Barra do Garças, 

apuráveis em liquidação; Proíbo de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos. Em relação ao demandado 

Valdemir Benedito Barbosa, servidor público, vereador à época, que 

contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, 

caput, II e III, da Lei 8.429/1992: Condeno ao pagamento de multa civil no 

valor de dez vezes a última remuneração percebida no serviço público; 

Condeno ao ressarcimento dos danos causados ao Município de Barra do 

Garças, apuráveis em liquidação; Proíbo de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos. Em relação ao demandado 

Welinton Andrade da Silva, servidor público, vereador à época, que 

contribuiu deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, 

caput, II e III, da Lei 8.429/1992: Condeno ao pagamento de multa civil no 

valor de dez vezes a última remuneração percebida no serviço público; 

Condeno ao ressarcimento dos danos causados ao Município de Barra do 

Garças, apuráveis em liquidação; Proíbo de contratar com o Poder Público 

ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos. Em relação ao demandado 

Júlio César Gomes dos Santos, pecuarista, vereador, que contribuiu 

deliberadamente com o ato lesivo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da 

Lei 8.429/1992: Condeno ao pagamento de multa civil no valor de dez 

vezes a última remuneração percebida no serviço público; Condeno ao 

ressarcimento dos danos causados ao Município de Barra do Garças, 

apuráveis em liquidação; Proíbo de contratar com o Poder Público ou 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja 

sócia majoritária, pelo prazo de cinco anos. Em relação à demandada A. 

Sandro de Azevedo e CIA LTDA, sociedade empresária, que se beneficiou 

sem contrapartida da generosidade do agente político na distribuição 

narrada dos autos, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 

8.429/1992: Condeno na perda dos imóveis acrescidos ao seu patrimônio 

com a doação ilícita de que trata a inicial, agora anulada; Condeno ao 

pagamento de multa civil no valor de R$56.700,00, duas vezes o valor dos 

imóveis acrescidos ao patrimônio da empresa; Condeno ao ressarcimento 

dos danos causados ao Município de Barra do Garças, apuráveis em 

liquidação; Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios 

ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 

cinco anos. Calha repisar que os atos praticados se diferenciam em 

complexidade e relevância. O senhor prefeito municipal agiu com quase 

total prevalência e domínio dos fatos narrados pelo Ministério Público na 

medida em que decidiu doar os imóveis, dando início às medidas para 

revestir de procedimentos formais a alienação que levaria a efeito. 

Entregue o projeto de lei aos vereadores, estes chancelaram a evidente 

ilegalidade que lhes foi apresentada, emprestando novo revestimento 

formal à dissipação das terras de Barra do Garças. Os mandatários 

tinham por dever constitucional rejeitar os projetos de lei apresentados por 

notória afronta à Constituição Federal e ao senso comum de que não se 

distribui imóveis sem critérios legais estabelecidos. Recebida a aprovação 

formal do Legislativo, mais uma vez teve o Chefe do Executivo a 

oportunidade de frear a doação e não o fez. Pelo contrário, outorgou o 

título de propriedade dos lotes 19 e 20 à empresa demandada. Esta, sem 

compromisso político com a população, aceitou a graciosidade realizada 
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pelos mandatários que lhe acompanham na presente demanda. Assim, 

especialmente no que tange aos demandados pessoas físicas, devem ser 

diferentes as reprovações impostas pela Lei de Improbidade, 

considerando o papel de liderança, concentração de Poder e prestígio pelo 

demandado Roberto Ângelo de Farias; sendo aos então vereadores, Ailton 

Alves Teixeira, Celson José da Silva Sousa, Geralmino Alves Rodrigues 

Neto, João Rodrigues de Souza, José Maria Alves Filho, Maria José de 

Carvalho, Odorico Ferreira Cardoso Neto, Paulo Aguiar Raye Aguiar, Paulo 

Sérgio da Silva, Reinaldo Silva Correia, Valdei Leite Guimarães, Valdemir 

Benedito Barbosa, Welington Andrade da Silva e Júlio César Gomes dos 

Santos, s.m.j., que praticaram atos ilegais, porém menores, para a 

conjuntamente aprovarem a vontade do prefeito em doar, suficientes a 

resposta estatal disposta acima. Finalmente, condeno-os, ainda, a pagar 

as custas e despesas processuais. Ratifico o bloqueio liminar de bens, 

sem prejuízo de os condenados ofertarem bens suficientes a garantir o 

pagamento das condenações em dinheiro, nos termos desta decisão. 

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao egrégio Tribunal 

Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso comunicando a suspensão 

dos direitos políticos dos réus pessoas físicas. Com fulcro no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito. Da presente decisão dê ciência à mesa da Câmara. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Garças/MT, 31 

de julho de 2017. Carlos Augusto Ferrari. Juiz de Direito"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 161243 Nr: 2097-61.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bolivar Rezende Lisboa - EPP, Bolivar Rezende Lisboa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Volvo do Brasil Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Corbucci - OAB:MT 

15.002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Hauer de 

Oliveira - OAB:21.295, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - OAB:MT 

7.814

 Impulsionamento por certidão

Considerando que as testemunhas arroladas para serem ouvidas via 

precatória são da parte requerida, impulsiono os autos e procedo a 

intimação da parte requerida para que retire a carta precatória no prazo de 

10 dias, para posterior distribuição da mesma.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103907 Nr: 8910-75.2010.811.0004

 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: Walbem Lúcio Braga Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pablo Carvalho de Freitas - 

OAB:GO 17.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius Lucca 

Boliggon - OAB:12.099-B/MT

 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 

recolhimento 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21774 Nr: 1017-48.2001.811.0004

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnildo Guadagnin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Mandú da Silva 

- OAB:2.360-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) RÉU(S) BANCO DO BRASIL S/A, 

para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das 

custas processuais no importe de R$ 61,00 (sessenta e um reais), a que 

foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 61,00 (sessenta e um reais), referente à custas, e o 

valor correspondente a R$ 32,59 (trinta e dois reais e cinquenta e nove 

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 

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 Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36888 Nr: 777-88.2003.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurício de Souza Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisabeth Martins Belmonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Napólis Costa - 

OAB:MT 15.569, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXEQUENTE(S) MAIRÍCIO DE SOUZA 

NUNES, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 836,92 (oitocentos e trinta e 

seis reais e noventa e dois centavos), a que foi condenado nos termos da 

r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 619,05 

(seiscentos e dezenove reais e cinco centavos), referente à custas, e R$ 

217,87 (duzentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos), referente 

a taxa, e o valor correspondente a R$ 292,90 (duzentos e noventa e dois 

reais e noventa 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 
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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.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175008 Nr: 8609-26.2013.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magnus Lívio Lucas de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID GONÇALVES DE 

ANDRADE SILVA - OAB:52.334/SP

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADO(S) MAGNUS LÍVIO 

LUCAS DE CARVALHO, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento 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 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 268208 Nr: 18184-19.2017.811.0004

 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: Joaquim de Freitas Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: halaiany Figueredo silva - 

OAB:17912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:28442, Evandro Alexandre dos Santos - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) ENERGISA MATO 

GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, para que efetue(m), no prazo 

de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$ 989,81 (novicentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 439,81 (quatrocentos e trinta e nove reais e 

oitenta e um centavos), referente à custas, e R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais), 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.: 199137 Nr: 3198-31.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletrosom Ltda

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gesmar Honório de Morais 

Filho - OAB:143526/MG

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) ELETROSON LTDA, 

para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 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 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 das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 237305 Nr: 14314-97.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Arruda Andrade, Marcelo Arruda de 

Andrade, Mauricio Arruda de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 
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OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ DA CUNHA - 

OAB:12111/MT, Paulo Sillas Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio 

Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 .DISPOSITIVO:18.Diante de tudo que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de suspensão da ação nos termos do art. 315, caput, do CPC/2015 e 

REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada às fls. 166v.19. 

Não havendo sido constatada irregularidades passíveis de macular a 

marchar processual, DOU O FEITO POR SANEADO.20.De outro norte, 

INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.21.Após, voltem-me conclusos para análise.22.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 17855 Nr: 15-77.2000.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEBL, LCB

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

Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de retro, no sentido de realizar a consulta via sistema 

RENAJUD a fim de localizar bens móveis passíveis de penhora em nome 

da parte executada (CNPJ: 73.783.573/0001-02).

 2. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

3. Juntadas a resposta, INTIME-SE a parte exequente para se manifestar, 

no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

4. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246815 Nr: 4096-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Morzelle, Laura Cristina Caldeira 

Morzelle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE RODRIGUES DA 

FONSECA FILHO - OAB:5751/O, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Rafael Jara Bigio - OAB:MT 20194, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de obter as 

últimas declarações de imposto de renda da parte executada, com o fito 

de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

3. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 89167 Nr: 3090-12.2009.811.0004

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aladino Selmi Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Silveira da Rosa, José Elesbão dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO WILLY GUBEL JUNIOR - 

OAB:172947/SP.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivo Silveira Rosa - 

OAB:OAB/MT 17929, Luiz Paulo Gonsalves de Rezende - 

OAB:Oab/MT 6272

 45.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE os pedidos iniciais para tornar nula a escritura pública de 

cessão de direitos de posse registrada no libro 500, às folhas 134, 

lavrada no Cartório de Registro Imobiliário de Barra do Garças-MT, 

constante das folhas 386/388, pela existência de impossibilidade jurídica 

dos objetos, com fundamento no artigo 166, II do Código Civil c/c artigo 216 

da Lei 60.15/73.46.Por conseguinte, julgo extinto o feito, com o julgamento 

do mérito, nos termos do forte no artigo 487, I, CPC/2015. 47.Oficie-se ao 

Cartório de Registro Imobiliário para torne sem efeito a escritura pública de 

cessão de direitos de posse acima referida. 48.Oficie-se ao Ministério 

Público Estadual na forma requerida às folhas 14.49.CONDENO os 

requeridos solidariamente no pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. 50.Transitada 

em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações 

necessárias.51.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 243437 Nr: 1687-27.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA ME, 

Antônio Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto ao 

sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte 

executada.

2. Juntada resposta, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar de forma específica acerca do endereço que 

entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, 

requer os atos necessários ao deslinde do feito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171655 Nr: 4414-95.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kleyton Nery Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto ao 

sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte 

executada.

2. Juntada resposta, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar de forma específica acerca do endereço que 

entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, 

requer os atos necessários ao deslinde do feito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 91341 Nr: 5165-24.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Antônio Meda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Vermelho Agroindustrial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO MEDA - 

OAB:PR 6320

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de retro, no sentido de realizar a consulta via sistema 

RENAJUD a fim de localizar bens móveis passíveis de penhora em nome 

da parte executada (CNPJ: 02.270.956/0001-39).

2. Juntada a resposta, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

3. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.

4. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245512 Nr: 3212-44.2017.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMAR LUCAS DE OLIVEIRA - ME, Rosimar 

Lucas de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta havendo o 

excipiente aderido ao parcelamento do débito e comprovada a quitação 

das parcelas, fls. 28/29, ACOLHO a EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE de 

folhas10/12 e por conseguinte, DECLARO EXTINTO o crédito tributário, 

fulcro no art.156, I, do Código Tributário Nacional. 12.Via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com fundamento no 

art.924, II, CPC/2015.13.Considerando que a Ré efetuou a quitação do 

parcelamento do debito administrativamente antes de ter sido efetivada a 

citação, isento-a do pagamento de custas e honorários advocatícios. 

14.Embora acolhida à exceção de pré-executividade, deixo de condenar a 

exequente ao pagamento de honorários em razão do posicionamento 

firmado perante este tribunal Estadual . 9.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164197 Nr: 5930-87.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleidson Elias Costa - ME, Cleibson Elias Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Takechi Iuasse - OAB:MT 

6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 90 no sentido de determinar a restrição dos 

veículos encontrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD.

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 57165 Nr: 980-45.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO ( ECAD)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rádio Emissora Aruanã Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BACALAN - 

OAB:OAB-MT 9566, PATRICK ALVES COSTA - OAB:7993/MT, 

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 467 no sentido de determinar a restrição dos 

veículos encontrados em nome da parte executada, via sistema RENAJUD.

2. Juntadas as respostas, INTIME-SE o Requerente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

 3. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283694 Nr: 9317-03.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA BUOZI - OAB:16593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 10.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela de urgência e FIXO a título de alimentos provisórios à 

razão de 30% da remuneração do requerido que deverá ser depositados 

na conta 70517-9, agência 571-1, Banco do Brasil, em nome da autora. 

11.REVOGO o item 7 da decisão de fl. 12, permanecem inalterados os 

demais termos do decisum. 12.CUMPRA-SE os demais termos da decisão 

de fl. 1213.Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285249 Nr: 10247-21.2018.811.0004

 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: PAJE TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉBER INÁCIO RIBEIRO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA MOREIRA DA 

SILVA MASIERO - OAB:23400/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 13.Dessa forma, DEFIRO A LIMINAR para o fim de determinar que a 

autoridade coatora libere o maquinário apreendido com relação ao TAD - 

Termos de Apreensão e Depósito nº 1136459-4. 14.Fica consignado que a 

presente medida destina-se apenas e tão-somente à liberação do 

maquinário, não havendo qualquer suspensão do crédito tributário 

apurado ou que será apurado no tocante ao TAD – Termo de Apreensão e 

Depósito acima referido.15.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). 16.Após esse prazo, 

com ou sem as informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público 

pelo prazo de 10 dias (art. 12, da Lei 12.016/2009). 17.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 61508 Nr: 1182-56.2005.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eros Barbosa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls.172 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, 
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inicia-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do 

art. 921, §4º, CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 278130 Nr: 6137-76.2018.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DES

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Cuida-se de Ação de Divórcio Litigioso movido por ANDRÉ FERNANDES 

ROCHA DOS SANTOS representado pela Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso em desfavor de DANIELY EVNAGELISTA SANTOS.

2. Durante a audiência de mediação (termo às fls.20) as partes informaram 

que restabeleceram a convivência conjugal e que não desejam a 

continuidade do feito. Requereram ao final a anuência expressa da 

Defensoria Pública e posterior extinção do processo.

 3. Determino a vista dos autos à Defensoria Pública Estadual para que 

manifeste acerca do teor de termo de mediação de fls. 20

4. Após, voltem-me conclusos para sentença.

 5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280128 Nr: 7284-40.2018.811.0004

 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: Augusto Bueno Carneiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Intimado o autor a emendar a inicial apresentou manifestação às fls. 46 

e acostou documentos às fls. 47/48, requerendo a dilação de prazo de 30 

(trinta) dias a fim de obter laudo pericial junto ao IML (INSTITUO MÉDICO 

LEGAL).

 2. DEFIRO o pedido de dilação de prazo colacionado às fls.46.

3. Transcorrido o prazo solicitado às fls. 46 sem a manifestação do autor 

o feito será extinto conforme art. 485, inciso III do CPC.

4. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 258283 Nr: 11692-11.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivonete Caldeira da Costa, Bruna Caldeira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Alves de Souza, João Alves Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18.260, Alex Ferreira de Abreu - OAB:MT 18.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIS LOPES FERREIRA 

- OAB:18.599, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, LUIZ DA CUNHA - OAB:12111/MT, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988, Paulo Sillas 

Lacerda - OAB:MT 4454-A, Túlio Mortoza Lacerda - OAB:MT 15.039

 32.Diante do exposto, entendo que a ilegitimidade passiva do antigo 

proprietário do automóvel Sr. João Alves Peixoto deve ser acolhida para 

excluí-lo da ação, uma vez que não tem relação com o objeto discutido nos 

autos.DISPOSITIVO:33.Diante de tudo que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de suspensão da ação nos termos do art. 315, caput, do 

CPC/2015.34. REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva do demandado 

Aloísio Alves de Souza.35.AFASTO a impugnação ao valor da causa 

apresentada às fls. 142.36. ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva 

do Sr. João Alves Peixoto e, por consequência, DETERMINO sua exclusão 

do polo passivo da ação, retificando-se a capa dos autos com as 

anotações necessárias junto ao sistema Apolo.37.Não havendo sido 

constatada irregularidades passíveis de macular a marchar processual, 

DOU O FEITO POR SANEADO.38.De outro norte, ao considerar que as 

partes já manifestaram quanto às provas que pretendem produzir, 

AGUARDE-SE o cumprimento do item “20” da decisão proferida nos autos 

em apenso.39.Após, voltem-me conclusos para análise.40.Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 280059 Nr: 7237-66.2018.811.0004

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELL, ACBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glauciane Izummy Tamayoce - 

OAB:MT 19.950

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Trata-se de HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL movida 

pelas partes acima mencionadas, todas qualificadas nos autos.

2. As partes acordaram que a guarda do filho, JOÃO MIGUEL BATISTA 

LUZ, será exercida pela genitora Aryadne Cristinne Batista da Silva.

 3. O genitor, Ederson Lopes Luz, exercerá o direito de visitas e pagará à 

título de prestação alimentícia, no importe de 36,60% (trinta e seis e 

sessenta centésimos por cento) do salário mínimo vigente, além de arcar 

com 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

4. As partes juntaram documentos às fls. 08/15.

 5. Às fls. 26/27, manifesta o Membro do Ministério Público pela 

homologação do acordo entabulado pelas partes.

6. É O RELATÓRIO. DECIDO.

7. Afere-se que as partes são legítimas e estão regularmente 

representadas, bem como se verifica que os interesses do infante foram 

resguardados.

8. Frente ao exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo de vontades 

de fls. 05/07, para que produza os jurídicos e legais efeitos, em 

consequência julgo extinto o feito com julgamento do mérito, respaldado no 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015.

9. SEM custas e honorários.

10. CIÊNCIA ao Ministério Público.

11. Observado o trânsito em julgado desta decisão, ARQUIVEM-SE os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

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

Barra do Garças-MT, 23 de agosto de 2018.

MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 154960 Nr: 6688-03.2011.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. Pinheiro de Sousa Me, Joao Luiz Pinheiro 

de Souza, Maria Conceição Oliveira Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, JULIANA ROSSI THOMAZ FERRARI - 

OAB:187602

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de retro, no sentido de realizar a consulta via sistema 

RENAJUD a fim de localizar bens móveis passíveis de penhora.

2. Consigno havendo veículos registrados em nome da parte devedora 

compete ao autor promover os atos necessários à localização dos bens, 

indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o Judiciário não possui 

meios para apontar o local onde os veículos se encontram para fins de 

eventual penhora.
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3. PROCEDA-SE também à consulta por meio do Sistema InfoJud a fim de 

obter as últimas declarações de imposto de renda da parte executada, 

com o fito de se apurar a existência ou não de bens passíveis de penhora.

4. À luz da orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp.1349363/SP) 

e da própria CNGC que, de forma expressa, autoriza que o juiz determine 

a juntada nos autos de informações econômico-financeiras, hipótese em 

que o feito deve correr em segredo de justiça (item 2.16.4, CNGC), 

DETERMINO a juntada da aludida documentação nos autos.

5. Juntadas as respostas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender cabível para o 

prosseguimento do feito.

6. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262927 Nr: 14830-83.2017.811.0004

 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: GM - LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINO PEREIRA DE JESUS

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

- OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Transcorrido o prazo de suspensão do feito (fls.83) o autor manifestou 

nos autos às fls. 85, informando que o requerido não cumpriu com o 

acordo estipulado e pleiteou pelo desentranhamento do mandado de busca 

e apreensão dos autos.

2. Saliento que se faz necessário a certificação acerca do cumprimento 

do referido mandado antes de seu desentranhamento.

 3. CERTIFIQUE-SE Senhora Gestora se o mandado de busca e apreensão 

de fls. 56 foi cumprido.

4. Após, INTIME-SE o autor para manifestar nos autos no prazo de 15 

(quinze) dias.

5. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160987 Nr: 1771-04.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAM, Antônio Rego Mourão, Lucinete Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleri Aparecida Mendes de 

Oliveira Rezende - OAB:MT 14.719, Lourival Moreira da Mata - 

OAB:MT 2.367

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

Barra do Garças - OAB:000/MT

 Vistos.

 1. Trata-se de Ação de indenização por danos morais e materiais movido 

entre as partes acima mencionadas.

2. CERTIFIQUE-SE a escrivania acerca do retorno da resposta ao e-mail 

enviado ao Sr. Perito quanto à aceitação do encargo para realização de 

perícia neurológica determinada nos autos.

3. Em caso de resposta negativa ou de inexistência de manifestação do 

expert, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA o item “23” da decisão de fls. 1.021v, 

expedindo-se ofício à Secretaria Regional de Saúde para, no prazo de 

10(dez) dias, indique médico especialista na área neurológica vinculados 

ao Estado de Mato Grosso.

 4. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 268775 Nr: 140-15.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Cunha Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Judith Dias Teixeira Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Santana da Cunha - 

OAB:MT 6775-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. Considerando o pedido da parte autora emanado às fls. 41/44, 

DETERMINO a citação editalícia de todos os requeridos elencados na inicial 

(fls. 04), pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme 256, II, do CPC/2015.

2. Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação dos requeridos, 

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, INTIME-SE a parte autora para, 

no prazo de 15 (cinco) dias, impugnar a defesa apresentada.

4. Após, voltem-me conclusos para análise.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285095 Nr: 10148-51.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATHEUS VINICIUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OC Assessoria de Crédito Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Sousa Setubal 

Milhomem - OAB:45732/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de sua repetição em momento 

oportuno. 18.INVERTO o ônus da prova.19.CITE-SE o Requerido, no 

endereço declinado na inicial, e INTIME-SE-O para audiência de 

conciliação/mediação que DESIGNO PARA O DIA 29 DE OUTUBRO DE 

2018, ÀS 07h30min (HORÁRIO DE MATO GROSSO). 20.Nessa audiência 

as partes deverão se fazer acompanhar de seus advogados, 

oportunidade em que será buscada a composição entre as partes. A 

ausência injustificada de qualquer das partes acarretará a aplicação de 

multa, nos termos dos § § 8º e 9º, ambos do art. 334, do CPC/2015.21.Não 

havendo a composição ou não comparecendo qualquer das partes, a 

partir da data da audiência terá início automático o prazo de 15 (quinze) 

dias para contestação, nos termos do art. 335, I, do CPC/2015. 22.DEFIRO 

a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, CPC/2015. 23.Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 272470 Nr: 2614-56.2018.811.0004

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Willor Rodrigues Feliciano - 

OAB:24074/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Trata de Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c 

Alimentos c/c Danos Morais e Materiais c/c Guarda c/c Tutela de Urgência 

Cautelar Incidental de Arresto movida pelas partes já qualificadas nos 

autos.

 2. Diante das informações de fls. 44/45, INTIME-SE a parte autora para 

que promova a substituição processual, bem como emende a petição 

inicial, no sentido de indicar quais pedidos prosseguirão, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção da ação, em conformidade com o 485, 

III, do CPC/2015.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 176576 Nr: 10591-75.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilton Daniel Vilete

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 
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15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Nos autos apensos (Cód.: 279238 – Embargos de Terceiro), tem-se a 

formalização de acordo às fls. 58/59, o qual influirá tanto nessa ação - 

extinção da obrigação, como também naquela ação – perda do objeto.

 2. No entanto, verifica-se que especificamente nestes autos (Ação 

Principal) ainda não foi juntado o termo de autocomposição firmado entre 

as partes.

3. Dito isso, INTIME-SE a Instituição Bancária, ora exequente, para 

manifestar, bem como juntar o acordo nestes autos. FIXO prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de reconhecer a extinção da execução por meio 

da satisfação da obrigação.

 4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 281034 Nr: 7785-91.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acidemando de Moraes Carvalho, Ricardo de 

Moraes Carvalho, Maria Aparecida de Morais, Eleaci Maria de Moraes 

Cavalcante, Leonardo de Moraes Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o exequente, via DJE, para 

que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça visando o cumprimento do mandado de citação/execução, 

acessando o site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, sendo que outras informações podem ser 

encontradas no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor 

da diligência para cumprimento do ato, por se tratar de zona rural é de R$ 

2,50 por quilômetro rodado, que deverá ser multiplicado por 2, uma vez 

que deve ser considerado de ida e volta.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 262463 Nr: 14537-16.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia 

Palazzo de Mello

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:240943

 11.Diante do exposto, considerando o aceite da garantia, bem como a 

atribuição do efeito suspensivo a presente execução, DEFIRO o pedido 

manejado pelos executados às fls.96/133 e, via de consequência, 

DETERMINO a LIBERAÇÃO integral dos valores constritos às fls.91/94, 

devendo ser expedido imediatamente alvará de levantamento em conta 

bancária à ser indicada pelos devedores.12.Ainda, DETERMINO a 

SUSPENSÃO desta demanda até o julgamento dos embargos à execução 

de Cód.265385, com fundamento no art.919, §1º, do CPC.13.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 265385 Nr: 16418-28.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568-B

 25.Frente ao exposto, retifico a decisão de fls.169/173, no sentido de 

atribuir efeito suspensivo à execução Cód.262463 até o julgamento dos 

presentes embargos, nos termos do art.919 , §1º, do CPC.26.Quanto ao 

recolhimento das custas e taxas iniciais do processo, DEFIRO o pedido 

formulado pelo embargante às fls.186 e, via de consequência, DETERMINO 

que a primeira parcela seja adimplida até o dia 24/09/2018 e as 

posteriores, recolhidas mensalmente até o 5º dia útil de cada mês, 

conforme deliberado nos itens 31 e seguintes da decisão de fls.169/173, 

sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, sem julgamento do 

mérito, conforme o que dispõe o art.456 , §1º, da Seção 14 da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de 

Mato Grosso.27.Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 285030 Nr: 10110-39.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Lojistas 

dos Vestuários e Confecções, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO - SICOOBSUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS FERREIRA SILVA - ME , JEAN 

CARLOS FERREIRA SILVA, Carlito Alves da Silva, Marilene Vieira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA ARAUJO 

RAMOS - OAB:12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 03 (três) dias (art. 829, 

CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou oferecer bens à penhora, 

caso o Exequente não os tenha indicado, nos termos do art. 829, §2º, do 

CPC/2015.

2. Verificado o não pagamento no prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado 

de penhora e avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação dos executados, na forma do art. 841, §

§1º e 2º, CPC/2015.

 3. O Executado poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914, CPC/2015), 

no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do 

art.231, CPC/2015. Os embargos não terão efeito suspensivo (art. 919, 

CPC/2015).

4. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do Exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, 

poderá o Executado requerer seja admitido a pagar o restante em até 06 

(seis) parcelas mensais, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 916, CPC).

5. FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da execução, os quais deverão ser arcados pelo executado. No caso de 

integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, REDUZO os honorários 

advocatícios pela metade (art. 827, §1º, CPC/2015).

6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 95599 Nr: 690-88.2010.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Sensação Ltda, Sinair da Silva, 

Cidonilia Silva de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. O Exequente requer às fls. 68/70 que se proceda com o registro, 

restrição de circulação, sequestro, avaliação e alienação antecipada dos 

veículos penhorados, via leilão judicial.

 2. Consigno que compete ao autor promover os atos necessários à 

localização dos bens, indicando com precisão o seu paradeiro, visto que o 

Judiciário não possui meios para apontar o local onde os veículos se 

encontram para fins de eventual penhora e demais atos executórios.

3. INTIME-SE o exeqüente no prazo de 10 (dez) dias para indicar possível 

endereço a fim de se proceder a restrição dos bens.

4. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 251251 Nr: 7168-68.2017.811.0004

 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: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:18294/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Azevedo Gomes - 

OAB:MT 17.996, Elisangela Hasse - OAB:8689/MT

 Vistos.

1. Cumpra-se as deliberações proferidas às fls.425/426, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 194682 Nr: 320-36.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Maia Ltda, Carlos Pereira Maia, 

Benigno Pereira Maia, Dirson Pereira Maia, Maria Francisca Maia, Dirce 

Pereira Maia, Ismael Pereira Maia, Vatutin Pereira Maia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Altair Gomes da Neiva - 

OAB:29261/GO, ANTONIO CARLOS CORRÊA MARINHO - OAB:29.262, 

ANTONIO CARLOS CORREA MARINHO - OAB:29262, Fabricio 

Milhomens da neiva - OAB:41.399, VATUTIN PEREIRA MAIA - 

OAB:15.851

 11.Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, ACOLHO 

PARCIALMENTE exceção de pré-executividade de folhas 47/48, termos em 

que determino de ofício EXCLUSÃO do polo passivo da lide da sócia 

MARIA FRANCISCA MAIA por ter se retirado do quadro societário em 2008 

(fls.62). 12.INTIME-SE a Fazenda Pública para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias.13.Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 204862 Nr: 6510-15.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. C. R. Queiroz & Cia Ltda - Transportes, 

Valdeci Correa Ramos Queiroz, Joyce Agnelli Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:MT 16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivon Pires Gonçalves Filho - 

OAB:38.840-GO

 9.Assim, DEFIRO o pedido de fls. 81, devendo a Nobre Gestora proceder 

meios para realização da penhora dos imóveis matriculados sob o nº nº 

51.064, 51.065, ficando a realização do ato junto ao Cartório de Registro 

de Imóveis desta Comarca sob o encargo e a expensas do exequente. 

10.Ademais, consigno que a parte autora deve efetuar o pagamento da 

diligência devida ao Sr. Meirinho, a fim de possibilitar o cumprimento do ato 

de avaliação dos imóveis mencionados, localizados no Bairro Jardim Nova 

Barra desta cidade.11.Após, cumpridas as deliberações acima e, aportado 

ao feito o laudo de avaliação do imóvel, INTIMEM-SE as partes para 

manifestarem, pelo prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

preclusão.12.Intime-se a parte autora.13.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284487 Nr: 9785-64.2018.811.0004

 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: Rosangela Cristina da Silva Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Orlando Bertipalha, Maria de 

Lourdes Lima, Valdirene Aparecida Lima Bertipalha, Sérgio Alves Souza, 

Herminia Rodrigues Ramos Bertipalha, Arquimedes de Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EVELIN KASSIA 

TEIXEIRA DE LIMA, para devolução dos autos nº 9785-64.2018.811.0004, 

Protocolo 284487, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92881 Nr: 6694-78.2009.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz José Brito Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 

2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

6694-78.2009.811.0004, Protocolo 92881, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 193253 Nr: 12556-54.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Juliano Vieira Bohrer

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

12556-54.2014.811.0004, Protocolo 193253, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103462 Nr: 8466-42.2010.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEdS, LEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailda Lopes de Oliveira 

Olanda - OAB:MT 17.764-A, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, 

Sabrina Miranda Brito - OAB:MT/22125-B, vinícios de moraes 

oliveira - OAB:34.487 go, VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - 

OAB:34487/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) VINICIUS DE MORAIS 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 8466-42.2010.811.0004, 

Protocolo 103462, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 68497 Nr: 2001-22.2007.811.0004

 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): José Indalécio Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:MT 6.456-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome da parte executada (CNPJ: 154.470.651-00).

 2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 
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que porventura existirem em nome dos devedores, até o limite da 

execução.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 269807 Nr: 892-84.2018.811.0004

 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): SEBASTIÃO BORGES DE MOURA (LIMPEX 

PRODUTOS DE LIMPEZA E PRESTACAO DE SERVICOS), FERNANDA 

SOARES NOGUEIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto ao 

sistema BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado dos 

requeridos Sebastião Borges de Moura (CNPJ: 05.130.563/0001-18) e 

Fernanda Soares Nogueira Borges (CPF: 050.898.121-28).

 2. Após, INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 163889 Nr: 5572-25.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ICdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roldrigo Queiroz de Oliveira - 

OAB:MT 13.284-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Alves de Sousa 

Filho - OAB:MT 6.293-A

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora online por meio do Sistema BACENJUD dos 

ativos encontrados em nome do executado (CPF: 545.804.041-49).

 2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte 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.: 64898 Nr: 7844-02.2006.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto de Neurologia de Goiânia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vander Luiz Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODNEI VIEIRA LASMAR - 

OAB:19114/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Azolini - OAB:MT 3094

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fl. 156 a fim realizar penhora online, por meio do 

Sistema BACENJUD, dos ativos encontrados em nome da parte executada 

(CPF: 781.273.008-53).

 2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 236598 Nr: 13863-72.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Souza Rocha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13994-A, CRISTINA CIBELI DE SOUZA SERENZA - 

OAB:5.678, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714 OAB/MS, Priscila Ziada 

Camargo - OAB:OAB/DF 40077, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de retro a fim de realizar penhora online por meio do 

Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte executada 

(CPF: 721.909.221-00).

 2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 179477 Nr: 1472-56.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Madespol Indústria & Comércio de Madeiras 

Ltda, Aloyr Wanderley Spanholi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

parte executada para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 
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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 a parte 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. Consigo a parte exequente manifestar, no mesmo prazo, acerca da 

consulta realizada junto ao sistema RENAJUD (fl.59), sob pena de 

desconstituição da restrição veicular efetuada nos bens localizados.

 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 164092 Nr: 5820-88.2012.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instaladora Eletrônica União Ltda, Jonas 

Barbosa da Silva, Nélio Primo dos Santos, Zilda Aparecida Ribeiro da Silva

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

Grosso - OAB:, Romes Júlio Tomaz - OAB:MT 3.791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 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 do devedor, até o limite da execução.

3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE a 

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

conforme §3º, art.854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação dos executados, também em 

05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234934 Nr: 12703-12.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLVSB, KCVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Walter George Ramalho Lima - 

OAB:18.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto ao 

sistema BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte 

executada.

2. Juntada resposta, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar de forma específica acerca do endereço que 

entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, 

requer os atos necessários ao deslinde do feito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160385 Nr: 979-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Francisco Carlos Perim, Zulene Borges de 

Lima Perim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Dias de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA - 

OAB:20.635/O, Raul Darci Dolzan - OAB:MT 2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de retro, no sentido de realizar a penhora online por 

meio do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte 

executada.

2. PROCEDA-SE a indisponibilidade de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. DEFIRO também a consulta, via sistema RENAJUD, a fim de localizar 

bens móveis passíveis de penhora.

4. Em caso de cumprimento integral ou parcial da ordem de bloqueio, 

INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º do art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

5. Não havendo constrição de valores e juntadas as respostas das 

consultas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do 

feito.

6. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 166676 Nr: 9211-51.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PACdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WKdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Monção Oliveira - 

OAB:MT 9.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flavianne Vaz Andrade - OAB:12.988

 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. 98.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 97457 Nr: 2443-80.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Gonçalves dos Santos

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

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 135 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado 

do requerido.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 42693 Nr: 1513-72.2004.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Astep - Comercio e Serviços em Tratores e 

Equipamentos Ltda - 03.082.333/0001-03

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 47 de 805



OAB:, Gerson Valério Pouso - OAB:0001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Batista de 

Vasconcelos - OAB:MT 6.259-B

 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.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 234933 Nr: 12702-27.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLVSB, KCVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laura Avila Vasconcelos - 

OAB:18110-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro e DETERMINO seja procedida a consulta junto ao 

sistema INFOJUD, no intuito de obter o endereço atualizado da parte 

executada.

2. Juntada resposta, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar de forma específica acerca do endereço que 

entende correto para fins de citação ou, na impossibilidade de fazê-lo, 

requer os atos necessários ao deslinde do feito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 171207 Nr: 3841-57.2013.811.0004

 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: Cicero Bezerra Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderson da Silva Brito, Lindinalva da Silva 

Salvino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 51 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD, no intuito de obter o endereço atualizado 

da requerida.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 196901 Nr: 1768-44.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. Pereira do Nascimeto, Maria Divina 

Pereira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722

 VISTOS.

 1. DEFIRO o pedido de retro, no sentido de realizar a penhora online por 

meio do Sistema BACENJUD dos ativos encontrados em nome da parte 

executada.

2. PROCEDA-SE a indisponibilidade de valores em contas e aplicações que 

porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado.

3. DEFIRO também a consulta, via sistema RENAJUD, a fim de localizar 

bens móveis passíveis de penhora.

4. Em caso de cumprimento integral ou parcial da ordem de bloqueio, 

INTIME-SE o executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme §3º do art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, 

querendo, opor-se a eventual manifestação do executado, também em 05 

(cinco) dias.

5. Não havendo constrição de valores e juntadas as respostas das 

consultas, INTIME-SE o exequente para se manifestar, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender cabível para o prosseguimento do 

feito.

6. Às providências. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94183 Nr: 7962-70.2009.811.0004

 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): Abdalla e Pires Ltda, Gláucio Eleutério Abdalla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 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.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242479 Nr: 1059-38.2017.811.0004

 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: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucilia Gomes - 

OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de fls. 75 e DETERMINO seja procedida a consulta 

junto aos sistemas BACENJUD e INFOJUD, no intuito de obter o endereço 

atualizado do requerido.

 2. Após, INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar pugnando o que entende de direito.

3. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 193077 Nr: 12417-05.2014.811.0004

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidiane Mendes Rodrigues, Lídia Rodrigues de Abreu 

Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves, Helena Costa Jacarandá, Cartório do 1º Ofício de Registro de 

Imóveis de Barra do Garças

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-A/MT

 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. 1095, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103445 Nr: 8449-06.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavil Sousa Lira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJA MAÇONICA CAMINHOS DA RAZÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grimara Layane Rezende de 

Freitas - OAB:MT 20.478, Pablo Carvalho de Freitas - OAB:GO 

17.934, Thiago Queiroz da Silva - OAB:16587/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Conceição Neves - 

OAB:MT 14.897

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) LOJA MAÇÔNICA 

CAMINHOS DA RAZÃO, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 675,73 

(seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma 

separada, sendo R$ 388,09 (trezentos e oitenta e oito reais e nove 

centavos), referente à custas, e R$ 675,73 (seiscentos e setenta e cinco 

reais e setenta três centavos), referente a taxa, e o valor correspondente 

a R$ 100,45 (cem reais e quarenta e cinco 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 Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 264911 Nr: 16118-66.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Julio Alberto Pallazzo de Melo, Alcineia Cintia Palazzo de 

Mello, Milton Gheno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Basa - Banco da Amazônia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERICLES LANDGRAF ARAUJO 

DE OLIVEIRA - OAB:240943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar o embargante, via DJE, de que 

o Departamento de Controle e Arrecadação já procedeu a vinculação do 

pedido de parcelamento junto ao sistema de arrecadação do TJMT, 

podendo as partes acessarem diretamente no site do TJMT/EMISSÃO DE 

GUIAS ONLINE /DISTRIBUIÇÃO/ MEDIAÇÃO, ao lançar o número do 

processo, automaticamente, o sistema alertará a seguinte mensagem 

"existe um parcelamento ou desconto cadastrado para esse processo 

deseja emitir sua guia". Nesse momento o advogado ou a parte emitirá sua 

guia e poderá efetuar o devido pagamento, conforme e-mail de fl. 293. 

Outrossim, informo ainda que o vencimento da primeira parcela é para o 

dia 27/08/2018.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 229489 Nr: 8748-70.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivone Rosa de Moraes, Anderson da Silva, Carla Renata 

Rosa de Abreu da Silva, Sebastião Junior Rosa de Abreu, Grazielle 

Mesquita Morais, Roberto Willian Rosa de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Administradora de Consórcios Ltda, 

Bradesco Vida e Previdencia - Bradesco Seguros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilzete Gomes Morais de 

Abreu - OAB:MT 15.984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659, 

Fabio Carlos de Oliveira - OAB:16393/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:10.320-B, JEFERSON ALEX SALVIATO - OAB:236655, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:MT 8184-A

 Certifico e dou fé que a contestação e documentos apresentados pelo 

denunciado à lide às fls. 203/222, são tempestivas. Outrossim, nos termos 

da CNGC, impulsiono os presentes autos para intimar as partes, via DJE, 

para que, no prazo de 15 dias, querendo, apresentem impugnação (ões)a 

referida contestação e documentos.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 41103 Nr: 1336-11.2004.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Berger, Maria Luzia Vinha Berger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSLIRIO FERREIRA - 

OAB:5071

 Em cumprimento a decisão de fl. 154, impulsiono os presentes autos para 

intimar o exequente, via DJE, para que compareça a esta Secretaria da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, no prazo de 10 dias, para 

retirar a certidão de crédito judicial para protesto de fl. 155.

Nilcelaine Tófoli/Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 160829 Nr: 1547-66.2012.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KCS, LCdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 8. Assim, DEFIRO pedido de adiamento da exequente feito às fls. 83/84 

referente ao pedido e ao valor da causa, com fulcro no art. 329, do 

CPC/2015. Considerando que houve o depósito do executado no valor de 

R$ 54,21 (cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos), o valor 

remanescente do débito perfaz a quantia de R$ 792,00 (setecentos e 

noventa e dois reais). 9. Por consequência, INTIME-SE o executado, em 3 

(três) dias, pagar o débito remanescente, provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de efetuá-lo (art.528, caput, CPC/2015). Caso o executado, 

no prazo acima indicado, não efetue o pagamento, não prove que o 

efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, 

DETERMINO seja expedido ofício com ordem de protesto da sentença ao 

cartório competente (art.528, §1º, CPC/2015). 10. CONSIGNO ao 

exequente para que aporte aos autos a procuração conferida ao 

advogado subscritor da petição de fls. 81, sob pena de desconsideração 

de eventuais manifestações. 11. E ainda, quanto às alegações para o 
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arquivamento dos autos, ressalto não ser esta a via hábil a desobriga-lo 

da obrigação alimentar. 12. Tendo ocorrido a mudança no valor da causa, 

PROCEDA-SE Nobre Gestora as retificações necessárias na capa dos 

autos e no sistema Apolo. 13. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258221 Nr: 11645-37.2017.811.0004

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Plínio Santos Botelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Sestare Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Moura de Souza - 

OAB:MT 19048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antonio Custodio 

Garcia - OAB:OAB/SP 321.967

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) JOÉ PLINIO 

SANTOS BOTELHO e REQUERIDO(s) CARLOS ROBERTO SESTARE 

JUNIOR, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 206,42 ( DUZENTOS E SEIS 

REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS), a que foi condenado nos termos 

da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

138,20 (CENTO E TRINTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS), referente à 

custas, e R$ 67,22 (SESSENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS 

CENTAVOS), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 50,22 

(CINQUENTA REAIS E VINTE E DOIS 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.: 165988 Nr: 8288-25.2012.811.0004

 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: NBM, DMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFdL

 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: LILIAN SAMPAIO KROGER - 

OAB:28536

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDO(S) THIAGO FERREIRA 

DE LIMA, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

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 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 249070 Nr: 5582-93.2017.811.0004

 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: Li Damas de Freitas, MARIA BARCELOS DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gnota Maria Oliveira Alves - 

OAB:MT 18.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o requerido no endereço indicado a fl. 40.

Intime as aprtes para comparecerem à audiência de conciliação que 

designo para o dia 09/10/2018, 07:30 horas (horário de Mato Grosso).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 269799 Nr: 888-47.2018.811.0004

 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: Espólio de Romeu Luiz Bokorni, Aline Rosa Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Natal Batista Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:16647/MT, SYLVA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:, 

SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - OAB:5.771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

certidão de fls. 70, no prazo de CINCO dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228949 Nr: 8374-54.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Nilton Silva Oliveira, Alessandra Mendes da Silva 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vieira dos Santos, Fernando Lima de 

Medeiros, Senhorinho, Edivaldo Portilho Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Vistos.

 Trata-se de ação possessória sobre a área descrita na inicial denominada 

Fazenda Boa Esperança. Os autores narram que receberam a 
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mencionada área que veio por transmissão de posse de um vizinho de 

nome Geder, pelos documentos e pelos depoimentos hoje colhidos nota-se 

que se trata de área evidentemente rural onde se exerce a atividade típica 

da região de Barra do Garças, o manejo de gado, sem benfeitorias 

residenciais. Sem entrar com profundidade no mérito da ação 

possessória, destacando que ainda não há contestação, portanto não há 

contraditório com exposição dos argumentos dos demandados, para fins 

de analise liminar sobre a posse observo que a urgência ainda esta 

demonstrada tendo em vista que a morosidade não se deu por conta de 

conduta dos autores estando superficialmente como dito demonstrada a 

posse, sua violação, bem como atividade dos autores na sua retomada. 

Ressalto que o esbulho esta razoavelmente identificado no tempo, 

tratando-se de posse antiga dos autores.

Ante exposto, reconduzo os autores a posse sobre o bem, saindo os 

demandados intimados da presente decisão inclusive sobre o direito de 

recorrer no prazo de 15 dias.

 Certificado o decurso do prazo, havendo preliminar digam os autores. 

Sem preliminares ou com a manifestação dos autores conclusos.

Expeça-se o necessário, inclusive o mandado de reintegração.

 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.: 228206 Nr: 7855-79.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Hsbc Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Severino Souza Rocha Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275398 Nr: 4359-71.2018.811.0004

 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): Gilvannewton Gomes Ribeiro, Maria Aparecida 

Ribeiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento, ou juntar comprovante do 

preparo da carta precatória, para remessa via Malote Digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275384 Nr: 4345-87.2018.811.0004

 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): Luana Maieiro de Souza, Ilza Santana Maeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275381 Nr: 4342-35.2018.811.0004

 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): Denner Pereira de Souza, Weverton Henrique 

Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275376 Nr: 4338-95.2018.811.0004

 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): Sherlaine Santos Freitas, Ziuvone Souza 

Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pamela Gomes Duarte - 

OAB:24621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento, ou juntar comprovante do 

preparo da carta precatória, para remessa via Malote Digital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 24507 Nr: 680-59.2001.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE DA SILVA RIBEIRO REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Benedito Leão Ribeiro, Espólio de 

Ortenizia da Silva Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA MARIA NOGUEIRA 

GUIMARÃES - OAB:6977/B

 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, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar os formais de partilha expedidos 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 252202 Nr: 7810-41.2017.811.0004

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elinei Santos da Luz Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Emivaldo José Alves, Maria dos 

Santos Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Julia Piccirillo Gomide - 

OAB:23337/O, Aridaque Luís Neto - OAB:MT 3.252, CRISTIANO DE 

BARROS NASCIMENTO - OAB:23507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Divino Pereira de Sousa - 
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OAB:5830/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, no prazo de CINCO dias, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar os Formais de Partilha expedidos 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187883 Nr: 8589-98.2014.811.0004

 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: Elaine da Silva Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Raye de Aguiar, Diretor do 

Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck, Prefeitura 

Municipal de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tayná Maria de Sousa Santos - 

OAB:MT 16.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Necy Araújo Lustosa 

Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Paulo Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis 

Costa Saggin - OAB:MT 5.734, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 

3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 Código 187883

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 160694 Nr: 1371-87.2012.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição Jacomini Gama Figueiredo - 

Me, Maria Conceição Jacomini Gama Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 Processo nº 1371-87.2012.811.0004 – Código 160694

Vistos.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação do veículo descrito a fl. 44.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o 

valor do débito objeto desta ação, tendo em vista o lapso temporal 

percorrido desde a última apresentação.

Em relação à pesquisa por meio do RENAJUD, postergo sua analise para 

após a penhora e avaliação do veículo citado às fls. 44.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 203807 Nr: 5949-88.2015.811.0004

 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: Agapi Elias dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelino Barbosa Lima, Aurea Ferreira dos 

Reis, Whézio Oliveira Lima, Maria Benvinda Oliveira, Luiza Barbosa Lima, 

Tatiane Oliveira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 Processo 5949-88.2015.811.0004 – Código 203807

Vistos.

Tendo em vista que o autor se manifestou pelo desinteresse em produzir 

provas diversas daquelas já constantes nos autos, estando, portanto, 

precluso seu direito, intime a ré para que, em 05 (cinco) dias, informe se 

há outras provas que pretende produzir, especificando-as e 

justificando-as.

Após, conclusos.

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.: 169757 Nr: 1909-34.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amorim Máquinas Peças Serviços e Representações 

Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de General Carneiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 169757

Vistos.

Tendo em vista a apresentação da certidão retro, abra-se vista ao 

exequente para se manifestar, dando prosseguimento ao feito.

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.: 199127 Nr: 3193-09.2015.811.0004

 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: Jorge José do Nascimento

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Roberto de Almeida 

Tavares - OAB:147.386/SP, Rafael Antônio da Silva - OAB:244.223/SP

 PROCESSO nº 3193-09.2015.811.0004 – CÓDIGO 199127

Vistos.

Diante da necessidade do prazo mencionado para o angariamento de 

fundos referentes aos honorários periciais, defiro o pedido do requerente 

a fim de suspender o feito pelo prazo ora requerido.

Após o decurso do prazo, diga o requerente.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 16 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 217620 Nr: 1410-45.2016.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iranete Santana Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hermes Gabriel da Silva, Edeonir de Oliveira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O, João Rodrigues de Souza - OAB:MT 5.876

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 12.672

 Analisando a presente inicial, por ora, vislumbro a competência deste 

Juízo, bem como a presença dos pressupostos processuais.

Diante do exposto,
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Decido:

I – Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

II – Cite-se a parte requerida, bem como a esposa do requerido se este for 

casado, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contestação, sob pena de revelia.

 III – Citem-se os confinantes ao imóvel.

IV – Cite-se, via edital, os possíveis interessados, observando-se o 

disposto no art. 942, in fine, do CPC.

V – Intimem-se as Fazendas Públicas para, em 10 dias, informarem se 

possuem interesse na lide.

VI – Após, ao Ministério Público, art. 944 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 262328 Nr: 14447-08.2017.811.0004

 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: Transportadora Vale da Serra Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1447-08.2017 (262328)

Autor: Transportadora Vale da Serra LTDA.

Réu: Estado de Mato Grosso.

Vistos.

Trata-se de ação anulatória de lançamento fiscal com pedido de tutela de 

urgência proposta por Transportadora Vale da Serra LTDA, em face do 

Estado de Mato Grosso.

Alega o autor, em apertada síntese, que teria sido arbitrado uma multa em 

seu desfavor de forma desarrazoada, uma vez que a irregularidade a 

princípio constada foi suprida administrativamente, requerendo ao final sua 

exclusão. Subsidiariamente, requereu a sua redução pela flagrante 

desproporcionalidade.

Na oportunidade do recebimento da inicial foi deferia a tutela de urgência 

requerida para suspender o lançamento tributário, fls. 48/48v.

Citada, a requerida apresentou a contestação, fls. 63/76 e informou a 

impetração do agravo de instrumento em face da decisão concessiva da 

tutela de urgência.

No peça defensiva, alegou, preliminarmente, a impossibilidade da 

suspensão do crédito tributária, uma vez que o presente caso não estaria 

amparado pelo rol taxativo do artigo 151 do CTN. No mérito requereu a 

improcedência da ação.

Em sede liminar, o egrégio Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos da 

decisão concessiva da tutela de urgência.

A fls. 94/95 a parte autora requer determinação para que o órgão fiscal do 

ente requerido emita certidão positiva com efeitos negativos.

É o relatório.

Deixo de analisar a preliminar aventada pela requerida uma vez que é 

objeto do agravo de instrumento interposto.

Do requerido pela parte autora no tocante a determinação do órgão fiscal 

emitir certidão positiva com efeitos negativos tem-se que:

Quando do julgamento do Recurso Especial nº 1123669/RS, submetido ao 

rito dos recursos repetitivos, a colenda corte pacificou o entendimento no 

sentido de que o contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e 

antes da propositura da execução, pode garantir o Juízo de forma 

antecipada, para fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

 Dessa forma, para evitar restrições decorrentes de auto de lançamento, a 

empresa pode apresentar garantia prévia, fincado, a aceitação da caução, 

na dependência da sua idoneidade.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL 

REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO 

CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA 

COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA 

CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da 

execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter 

certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: EDcl no AgRg no 

REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro 

HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 

01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; 

AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. 

Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 

11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 

574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)

 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no 

artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não 

vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a 

penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo 

contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à 

penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada 

em valor suficiente à garantia do juízo.

3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no 

executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A 

percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha 

ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que 

aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele 

em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo 

pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do 

débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que 

contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais 

favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou 

judicialmente.

5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado 

art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. 

Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para 

serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que 

visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.

6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar 

a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do 

contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.

7. In casu, verifica-se que a cautelar restou extinta sem resolução de 

mérito, impedindo a expedição do documento de regularidade fiscal, não 

por haver controvérsia relativa à possibilidade de garantia do juízo de 

forma antecipada, mas em virtude da insuficiência dos bens oferecidos em 

caução, consoante dessume-se da seguinte passagem do voto condutor 

do aresto recorrido, in verbis:

 "No caso dos autos, por intermédio da análise dos documentos 

acostados, depreende-se que os débitos a impedir a certidão de 

regularidade fiscal perfazem um montante de R$ 51.802,64, sendo 

ofertados em garantia pela autora chapas de MDF adquiridas para 

revenda, às quais atribuiu o valor de R$ 72.893,00. Todavia, muito embora 

as alegações da parte autora sejam no sentido de que o valor do bem 

oferecido é superior ao crédito tributário, entendo que o bem oferecido 

como caução carece da idoneidade necessária para aceitação como 

garantia, uma vez que se trata de bem de difícil alienação.

8. Destarte, para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, é 

imprescindível o revolvimento de matéria fático-probatória, o que resta 

defeso a esta Corte Superior, em face do óbice erigido pela Súmula 07 do 

STJ.

9. Por idêntico fundamento, resta inteditada, a este Tribunal Superior, a 

análise da questão de ordem suscitada pela recorrente, consoante 

infere-se do voto condutor do acórdão recorrido, litteris: "Prefacialmente, 

não merece prosperar a alegação da apelante de que é nula a sentença, 

porquanto não foi observada a relação de dependência com o processo 

de nº 2007.71.00.007754-8. Sem razão a autora. Os objetos da ação 

cautelar e da ação ordinária em questão são diferentes. Na ação cautelar 

a demanda limita-se à possibilidade ou não de oferecer bens em caução 

de dívida tributária para fins de obtenção de CND, não se adentrando a 

discussão do débito em si, já que tal desbordaria dos limites do 

procedimento cautelar. Ademais, há que se observar que a sentença 

corretamente julgou extinto o presente feito, sem julgamento de mérito, em 

relação ao pedido que ultrapassou os limites objetivos de conhecimento da 

causa próprios do procedimento cautelar."

 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. 

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 

08/2008. (REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010)
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No caso dos autos fora oferecido um caminhão com ano de fabricação 

2010/2011, devidamente regular e livre de ônus, avaliado em 165.000,00 

(cento e sessenta e cinco mil reais), caracterizando sua idoneidade para 

tanto.

Portanto, mostrando idôneo para garantir do débito tributário o veículo 

apresentado como caução a tutela pleiteada deve ser deferida, 

anotando-se a consignação provisória no prontuário do veículo, via 

RENAJUD.

Oficie a Secretaria de Estado da Fazenda para que expeça certidão 

positiva com efeitos de negativa, nos termos do artigo 206 do Código 

Tributário Nacional, em favor da autora.

Por oportuno, intime as partes para indicar provas que eventualmente 

pretendem produzir ou para se manifestar pela possibilidade do julgamento 

no estado em que se encontra.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 06 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185779 Nr: 6915-85.2014.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Ferreira Cunha Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Euripedes Luiz 

Esteves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:, Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6915-85.2014.811.0004 – Código 185779

Vistos.

Diante das frustradas tentativas de citação da parte Eurípedes Luiz 

Esteves, defiro a citação por edital do mesmo.

Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 13 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 207469 Nr: 8009-34.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Araxingu-Coop. de Créd. de Livre Admissão de 

Assoc. do Araguaia e Xingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Araújo Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 207469

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos.

Considerando que os valores pleiteados na ação são desproporcionais ao 

sigilo constitucionalmente garantido, indefiro o pedido retro, especialmente 

pela ausência de diligências por parte do exequente.

 Dessa forma, intime-se a parte autora para se manifestar, indicando bens 

passíveis de penhora, sob pena de arquivamento do feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 15 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 251359 Nr: 7233-63.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basa - Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Pereira de Almeida, Rosiany Nunes da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisangela Hasse - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 251359

Vistos.

Atinente à expedição de ofício ao INDEA, a fim de que informem a 

quantidade de animais registrada em nome dos executados e a exata 

localização, bloquear a emissão de GTA, e ainda apresentar extrato 

detalhado sobre a movimentação de animais, INDEFIRO o pleito, por haver 

meios de pesquisa pública e acessível a particulares.

Intime-se a parte exequente para se manifestar indicando bens passíveis 

de penhora ou requerendo o que entender de direito. E ainda, trazer aos 

autos certidões das matrículas dos imóveis atualizadas para, assim, 

posterior deliberação sobre penhora, tendo em vista que sua realização 

se dá por termo nos autos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 15 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 239295 Nr: 15724-93.2016.811.0004

 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: Lázaro Sipriano de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colombo Miranda Noleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CARVALHO DA 

MOTA - OAB:13302-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 15724-93.2016.811.0004 – Código 239295

Vistos.

Ante a notícia, as fls. 47, do falecimento da parte ré, intime o autor para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se nos autos sobre os atos 

de habilitação descritos no art. 688 e seguintes do CPC, sob a pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Após, conclusos.

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.: 92145 Nr: 5962-97.2009.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Seguradora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Sensação Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Augusto de Morais 

Urbano - OAB:MG 71.886, Daniela Mancine Rodrigues - 

OAB:OAB/MG 141.458, Igor Heringer Chamon Rodrigues - 

OAB:OAB/MG 131.437, José Roberto de Mendonça Júnior - 

OAB:OAB/MG 71.886, Leonardo de Oliveira Zica - OAB:OAB/MG 

72.318, Leonardo Vilela de Paula - OAB:72318/MG, Luciene do 

Espirito Santo - OAB:OAB/MG 117.081, Marlon Rangel Alves 

Almeida - OAB:OAB/MG 103.306, NATÁLIA SANTOS ROCHA PEIXOTO 

DE PAULA LIMA - OAB:OAB/MG 152.257, Nelson Paschoalotto - 

OAB:MT 8.530-A, Rodrigo Righi Capanema de Almeida - 

OAB:87.830/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 92145

Vistos.

Tendo em vista o trânsito em julgado, ao arquivo.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 236648 Nr: 13903-54.2016.811.0004

 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: Espolio de Lourenço Castro, Suzana de Jesus Silva, 

Pamela Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBM Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 

- OAB:MT 21.080, Freudes Dias Carneiro - OAB:MT 22.543, Lais 

Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 236648

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228949 Nr: 8374-54.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Nilton Silva Oliveira, Alessandra Mendes da Silva 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nivaldo Vieira dos Santos, Fernando Lima de 

Medeiros, Senhorinho, Edivaldo Portilho Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rudinei Adriano Spanholi - 

OAB:MT 18.030

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 2,50 (dois reais e cinquenta 

centavos), o km rodado (ida e volta), 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, para 

expedição do mandado de reintegração de posse.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 5953 Nr: 1394-92.1996.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Caetano

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

SHCAIRA - OAB:140055

 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, 

comparecer na Secretaria a fim de retirar a carta precatória expedida para 

providenciar a distribuição e cumprimento, ou juntar comprovante de 

preparo, para envio via correio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 208861 Nr: 8800-03.2015.811.0004

 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: Polliana de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elayne Bento Pereira - 

OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 8800-03.2015.811.0004 - Código 208861

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de ação através da qual a autora Polliana de Sousa, em face do 

Munícipio de Araguaiana/MT, reclama perdas salariais decorrentes da 

implantação da URV.

Alega a autora ser servidora pública municipal desde 01/03/2006. Afirma 

que a conversão resultou em violação de seu direito como servidora 

pública municipal, pois não observou o texto legal de conversão do 

cruzeiro real para URV no ano de 1994.

Documentos acostados à exordial às fls. 20/23.

Em contestação, a parte ré, em suma, requer o acolhimento da preliminar 

de inépcia da inicial, assim como a improcedência dos pedidos da ação, 

haja vista que a autora deixou de comprovar o fato constitutivo de seu 

direito invocado.

 Às fls. 41 oportunizou-se às partes a produção de outras provas, 

permanecendo estas, todavia, inertes.

É o sucinto relatório.

No que tange a inépcia da inicial arguida pela ré, entende-se pela 

impossibilidade de atribuir valor certo à causa no momento, uma vez que 

depende de cálculo em liquidação de sentença, ficando, portanto, a parte 

autora impossibilitada de juntar a planilha correta, pois somente será 

possível saber os exatos parâmetros para realização dos cálculos e 

respectivas atualização e correção após o julgamento do feito.

Deste modo, pela possibilidade de se determinar o pedido (art. 303, §1º, II, 

do CPC) em sede de liquidação de sentença, deixo de acolher a preliminar 

de mérito de inépcia da exordial.

Passa-se a análise do mérito.

Extrai-se, do caso vertente, que a parte autora ingressa com ação 

reclamando perdas salariais decorrentes da implantação da URV, no 

entanto apenas faz alegações de prejuízos, sem comprova-los.

A autora traz aos autos somente recibos correspondentes aos meses de 

maio a julho de 2015, o que não faz prova do direito invocado.

 Observa-se que, ainda que oportunizado, nem mesmo perícia contábil foi 

objeto de requerimento pela autora.

Sendo assim, a improcedência dos pedidos é a única alternativa que se 

afigura possível ao caso, uma vez que a prova do direito é ônus que 

incumbe à parte autora, em conformidade ao artigo 373, I, do Código de 

Processo Civil, e esta não comprovou a alegada redução ocorrida de sua 

remuneração em razão da conversão para Unidade Real de Valor – URV.

Na medida em que alega que a conversão havia acarretado redução de 

seus vencimentos, deveria ter, ao menos, juntado laudo discriminativo que 

demonstra o quanto recebia e quanto passou a receber, antes e depois da 

conversão, bem como a origem da alegada perda, ou, ainda, deveria ter 

postulado a produção de prova pericial, o que é pertinente ao deslinde de 

ações similares.

 Além disso, também não comprovou a autora que a parte ré não realizou 

a conversão da moeda na data prevista no artigo 22 da Lei nº 8.880/1994.

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.

Barra do Garças/MT, 20 de maio de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 185584 Nr: 6754-75.2014.811.0004
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazonia s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva - Transportes e 

Mecânica, João Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Michiatti - OAB:7568B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 PROCESSO nº 6754-75.2014.811.0004 – CÓDIGO 185584

Vistos.

Diante das informações obtidas à fl. 127, a qual a parte exequente alega 

estar em tratativas administrativas para acordo extrajudicial, defiro o 

pedido do exequente a fim de suspender o feito pelo prazo ora requerido.

Após o decurso do prazo, diga o exequente.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 14 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169421 Nr: 1500-58.2013.811.0004

 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: Magno Macêdo Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Andréia Brunk de 

Bittencourt - OAB:MT 1.6043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, 

Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378, Thais Assunção 

Nunes - OAB:GO 21.991

 Código 169421

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 10 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224349 Nr: 5530-34.2016.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serv Obras Construtora e Locadora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 224349

Vistos.

Realizada a consulta, via sistema RENAJUD, esta restou infrutífera, 

conforme extrato anexo.

Dessa forma, em relação ao pedido de penhora dos bens que guarnecem 

a residência do executado, defiro-o, devendo ser penhorados somente 

àqueles suntuosos. Deve ser observado, igualmente, a exceção contida 

no artigo 833, do CPC.

Diga o executado para indicar a localidade dos bens passíveis de 

penhora.

Expeça-se mandado de penhora do que foi deferido.

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.: 150300 Nr: 9998-51.2010.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Majori ( Pontalente Ltda ), Augusto Cesar 

Leon Bordest

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontal do Araguaia - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto César Leon Bordest - 

OAB:9531-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Neves e Silva - 

OAB:12.662

 Processo nº 9998-51.2010 – Código 150300

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo douto causídico 

Augusto César Leon Bordest dos honorários advocatícios.

Expeça-se ordem de pagamento de pequeno valor, nos termos da decisão 

de fls. 596.

Expeça-se o necessário. 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.: 89338 Nr: 3231-31.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicoob Araguaia - Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Lojistas, do Vestuário e Confecções de Barra do Garças, 

Ademar Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Henrique de Oliveira, Daniela Borges 

Reining

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Juliano Sguizardi - OAB:MT 16.483, Ricardo Borges 

Leão Júnior - OAB:19.113, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A, 

Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por Sicoob 

Araguaia em face de Gilberto Henrique de Oliveira e outro.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome do executado 

Gilberto Henrique de Oliveira, via sistema BACENJUD, houve bloqueio de 

valores parciais ao total da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Indefiro o pedido de busca de ativos financeiros, via BACENJUD, em nome 

da executada Daniela Borges Reining, ante a ausência de efetiva citação 

da executada.

 Expeça-se o necessário.

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.: 211236 Nr: 10217-88.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. Sousa Silva Me, Lionésio Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 211236

Vistos.

Defiro o requerimento retro.

Considerando a consulta de dados realizada via sistema INFOJUD, 

conforme extrato em anexo, abra-se vista ao autor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias.
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Sendo pleiteada a citação dos executados no endereço declinado, 

determino, desde já, a expedição do necessário para o efetivo 

cumprimento do ato citatório.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 17 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166288 Nr: 8700-53.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marisa Dutra Lima

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro 

de Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO DE SOUZA 

MOSCOSO - OAB:18116

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) BANCO SAFRA S/A, 

para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 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 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 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 254051 Nr: 8982-18.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JdMS, JSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:12.203-A, Alexandro Takishita Martins da Fonseca - 

OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do exequente, para manifestar-se acerca da 

devolução da carta precatória de fls. 70/71, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161988 Nr: 3016-50.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Graças Barbosa Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Soares Filho, Jonatan Augusto 

Rodrigues de Assis, Telviomar Cosmos Lopes de Jesus, Banco Santander 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PEREIRA DA SILVA - 

OAB:MT 12.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, William Ferreira Teixeira - 

OAB:OAB/GO 27.625

 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 carta precatória de fls. 189/192, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 173643 Nr: 6846-87.2013.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, Santina Petronilia dos Santos, Dione Ribeiro Silva, Elmiro 

Rodrigues Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ozair Silva Proto - OAB:MT 

4.571

 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.: 285590 Nr: 10418-75.2018.811.0004

 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: Josiane Ribeiro Fontoura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8219-80.2018.811.0004 – Código 281872Vistos. Dessa 

forma, DEFIRO a tutela de urgência vindicada em relação ao corte de 

energia até o julgamento do mérito da presente ação.Cite-se o requerido 

da ação.Intimem-se as partes para audiência de conciliação de que 

designo para o dia 10.10.2018, às 14:30 horas (horário de Mato 

Grosso).Cumpra-se.Barra do Garças/MT, 24 de agosto de 2018.Carlos 

Augusto FerrariJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 265622 Nr: 16568-09.2017.811.0004

 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: Espolio de Elias Alves de Oliveira, Laura Alves de 

Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDA MARIA DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Alves de Sousa Filho - 

OAB:MT 6.293-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDEMAR BARBOSA BELÉM - 

DP - OAB:3267

 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. 78/81, prazo QUINZE dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 97346 Nr: 2332-96.2010.811.0004
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Imobiliária Jardim Araguaia Ltda, Espólio de Eduardo dos 

Santos Penteado, Rogério Arantes Penteado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo dos Santos Penteado, 

Município de Barra do Garças - MT, Wanderlei Farias Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Rubens Fagundes 

Pereira - OAB:MT 2025, Domingos Savio de Souza - OAB:MT 18.722, 

Lais Bento de Resende - OAB:MT 11.828, Pablo Carvalho de Freitas 

- OAB:GO 17.934, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILERMANDO VILELA GARCIA 

FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Domingos Savio de Souza - OAB:MT 

18.722, Luceia Fatima Ribeiro Leite - OAB:OAB/MT-8972B, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERENTE(S) IMOBILIÁRIA 

JARDIM ARAGUAIA LTDA através do seu REPRESENTANTE LEGAL 

ROGÉRIO ARANTES PENTEADO, para que efetue(m), no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento do 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.: 61388 Nr: 4513-12.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marques de Araujo & Araujo LTDA, Edma 

Patrícia de Freitas, Jaime Marques de Araújo

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cândido Teles de Araújo - 

OAB: 9.921-A/MT, Flávio Rafael de Jesus Costa Nasser - OAB:MT 

16.905

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) MARQUES DE 

ARAÚJO E ARAÚJO TLDA através do seu REPRESENTANTE LEGAL JAIME 

MARQUES DE ARAÚJO, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 416,10 

(quatrocentos e dezesseis reais e dez centavos), a que foi condenado 

nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, 

sendo R$ 283,56 (duzentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis 

centavos), referente à custas, e R$ 132,54 (cento e trinta e dois reais e 

cinquenta e quatro 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.: 169098 Nr: 1078-83.2013.811.0004

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

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

 PARTE AUTORA: Osmar Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá - Cooperativa de Serviço 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT, Jose 

Eduardo Polisel Gonçalves - OAB:12009

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) UNIMED CUIABÁ- 

COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICO, para que efetue(m), no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

773,56 (setecentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de 

forma separada, sendo R$ 335,83 (trezentos e trinta e cinco reais e 

oitenta e três centavos), referente à custas, e R$ 437,72 (quatrocentos e 

trinta e sete reais e setenta 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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 282161 Nr: 8386-97.2018.811.0004

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDADS, PADS, NAMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ BARBEDO RIVELLI - 

OAB:242017

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA para efetuar o 

pagamento da diligência do(a) senhor(a) Oficial(a) de Justiça, no valor de 

R$ 18,00 (dezoito reais), para cumprimento do mandado judicial expedido 

no feito, devendo a guia ser emitida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, juntando aos autos a guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247778 Nr: 4729-84.2017.811.0004

 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: Banco Bradesco Financiamento s/a

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerilo Ramos da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Reitero a certidão de fl. 87. Intime-se pessoalmente a parte autora, para no 

prazo de 10 (dez) dias, para manifestar sobre a diligência infrutífera, de 

fls. 86.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279590 Nr: 6978-71.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Mauro Cláudio da Silva, Valdeli Forte Ferreira, 

Valdecy Campos David, Felix Henrik Batista de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo de Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Nunes de Souza Filho - 

OAB:MT 15.027 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Trata-se de Mandado de Segurança ajuizado por Jose Mauro Claudio da 

Silva, Valdeli Forte Ferreira, Valdecy Campos David e Felix Henrik Batista 

de Sousa, em face de ato praticado pelo Prefeito Municipal de General 

Carneiro, Sr. Marcelo Aquino, todos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe.

As fls. 79/82 fora proferida sentença concedendo a segurança.

Todavia analisando a referida sentença denota-se a existência de erro 

material, assim retifico-a para fazer constar as fls. 81verso:

 “Neste sentir, e considerando a necessidade de apresentação dos 

documentos solicitados ao impetrado, a liminar deve ser confirmada.”

Deverá ser considerada a redação anterior considerando-se o erro 

material devidamente sanado.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72221 Nr: 5468-09.2007.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Adolfo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 VISTOS.

Reitero o pedido contido na certidão de fl.272. Intime-se a parte autora 

pessoalmente, para no prazo de 10 (dez) dias, para manifestar sobre a 

diligência infrutífera de fl. 271, sob pena de extinção.

Após, nova conclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232575 Nr: 10882-70.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. Messias da Silva Comércio, Manoel Messias 

da Silva

 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

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) EXECUTADA(S) M. MESSIAS DA 

SILVA COMÉRCIO, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 584,08 (quinhentos 

e oitenta e quatro reais e oito centavos), a que foi condenado nos termos 

da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 

276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos), referente à 

custas, e R$ 307,68 (trezentos e sete reais e sessenta e oito centavos), 

referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 100,45 (cem reais e 

quarenta e cinco 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 

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 Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 7806 Nr: 2030-24.1997.811.0004

 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): Agropecuária Duas Âncoras S/A, Ferdinando 

Nogueira Rosa, Ataliba Rosa Neto, Daiane Talita da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056, Takechi Iuasse - OAB:MT 6.113-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228-mt

 CÓDIGO: 7806

 Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar dando prosseguimento ao feito, 

conforme item II da decisão de fls.866.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 16 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 205313 Nr: 6772-62.2015.811.0004

 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: Joaquim José Lopes, Eugênia Portilho de Jesus, Edvania 

Portilho Lopes, Edna Portilho Lopes, Josimar Portilho Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Dino Batista da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hallex Sandro Mingoti Rêgo - 

OAB:MT 15.093

 Autos nº 6772-62.2015.811.0004 Cód. 205313

Vistos.

Designo o dia 10 de outubro de 2018, às 14h00min (Horário oficial de Mato 

Grosso), para prosseguimento da instrução e oitiva da testemunha 

Sebastião Jesus dos Santos.

 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 nova tentativa de conciliação.

Intimem-se as partes, cientificando a representando do requerido que a 

testemunha por ela arrolada deverá comparecer independentemente de 

intimação, conforme se vê pela manifestação de fls.117.
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Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 182808 Nr: 4517-68.2014.811.0004

 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: David Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiat Autonorte Ltda, Fiat Automóveis S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erin Leonel Vilela - OAB:MT 

15.821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:MT - 16.846/A, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627, Maxsuel Valadão Andrade - 

OAB:OAB/MT-17296/0

 Processo nº 4517-68.2014.811.004 – Código 182808

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

e materiais proposta por DAVID SILVA OLIVEIRA em face de FIAT 

AUTONORTE LTDA e FIAT AUTOMÓVEIS S/A.

Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem produzir 

no decorrer da instrução, a primeira demandada pugnou pela realização 

de prova pericial, no intuito de evidenciar a existência ou não de defeito no 

veículo objeto desta lide, conforme se vê a fls.165.

Nomeado perito técnico e devidamente intimado para apresentação de 

proposta de honorários, este quedou-se inerte.

 Desta forma, 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, nº25, 

Jardim costa do sol, Cuiabá-MT, o qual servirá independentemente de 

compromisso.

 Com o acompanhamento dos quesitos já apresentados pelas partes a 

fls.222/225, 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.221.

 Intimem-se.

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

 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.: 219066 Nr: 2237-56.2016.811.0004

 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: Clébio Leonidas de Souza Gás, Clébio Leônidas de 

Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sefaz - Secretaria de Estado de Fazenda de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS 

NEVES - OAB:MT20056/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 219066

 Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

antecipação de tutela proposta por CLEBIO LEONIDAS DE SOUSA GAS em 

face de SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO.

 Narra a inicial que o requerente é empresa comercial que atua na área de 

revenda de gás e, ao realizar a impressão do CND para liberar a carga de 

gás fora surpreendido com o impedimento de tal expedição por existência 

de dívida em relação ao ICMS. Declara o autor que ao examinar as notas 

fiscais supostamente devedoras notou que algumas já estariam pagas e 

outra não devida por ter sido cancelada no momento de sua emissão. 

Desse modo, pugna o requerente pela declaração de inexistência dos 

débitos em razão de já terem sido arrecadados no ato da compra dos 

produtos.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, conforme se vê a 

fls.64/65, sob a fundamentação de que não ficaram comprovados os 

requisitos legais, tendo em vista a ausência de prova inequívoca possível 

de convencimento acerca da verossimilhança das alegações do autor.

 O requerente interpôs agravo de instrumento em face da decisão 

denegatória de antecipação da tutela (fls.71/86), que não foi conhecido 

por ausência de interesse processual (fls.104/110).

A fls. 112 foi certificado a ausência de contestação por parte da 

requerida, apesar de devidamente intimada.

 Intimado para dar prosseguimento ao feito, conforme manifestação retro, 

o autor pugna pela decretação da revelia do demandado, vez que não 

apresentou sua defesa, bem como a aplicação dos efeitos de tal instituto. 

Manifestou-se inclusive pela produção de prova testemunhal.

 É o relatório do essencial.

 Diante todo deslinde processual já exposto e, considerando que os 

efeitos da revelia só atingem a Administração Pública quando a matéria 

debatida tratar-se de questão atinente à direito privado, deixo de decretar 

a revelia da requerida, nos termos do artigo 345, II, do Código de Processo 

Civil.

 No tocante ao interesse do autor pela produção de prova testemunhal, 

intime-o para que se manifeste quanto à necessidade de tal meio, 

justificando o que busca ser provado com a oitiva.

Com a manifestação, venham-me conclusos para análise da justificativa e 

posterior deliberação.

 Intime-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.: 269756 Nr: 852-05.2018.811.0004

 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: Alpha Log Transportes e Serviços

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Pinto Coelho de Oliveira, Chefe do 

Posto Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kesia Ferreira de Souza dos 

Santos - OAB:23195/ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proc. nº 852-05.2018.811.0004 – Cód. 269756

 SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado ALPHA LOG 

TRANSPORTES E SERVIÇOS contra ato supostamente ilegal praticado pelo 

CHEFE DO POSTO FISCAL DA UNIDADE AVANÇADA DESTA URBE.

Segundo narrado na Inicial, o impetrante imputou ao chefe do posto fiscal 

desta Urbe ofensa ao seu direito líquido e certo, consistente na apreensão 

do veículo e das mercadorias que transportava, sob a alegação de 

ausência de notas fiscais. Aduz que houve equívoco no ato do agente 

fiscal, vez que as mercadorias transportadas continham as notas fiscais, 

entretanto, o número da placa do veículo foi digitado erroneamente pela 

empresa fornecedora, fato este que poderia ser facilmente sanado.

Inicial e documentos às fls. 06/67.

A fls.71/72 o Tribunal de Justiça declinou da competência para julgamento 

do feito, ante a ilegitimidade do Secretário de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso no polo passivo, tendo em vista que o ato coator é diverso das 

atribuições do gestor deste órgão estatal. Por esta razão, a ação 

mandamental foi remetida à esse Juízo.

 A liminar foi deferida às fls.75/76v, determinando a liberação do bem e 

das mercadorias apreendidas.

O impetrado foi devidamente notificado às fls. 81.

 Em sua manifestação de fls. 82/87, o Estado de Mato Grosso pleiteia a 

revogação da medida liminar e a denegação da segurança postulada.

Instado a manifestar, o representante do Ministério Público não vislumbrou 

interesse no feito.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.
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 O mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza 

constitucional que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88, busca proteger 

direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas 

data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso do poder for 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 

atribuições do Poder Público, exigindo-se, então, para seu manejo, a 

prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus 

pressupostos específicos e essenciais exige, sob pena do indeferimento 

da petição inicial - art. 10, Lei nº 12.016/2009 -, a prova pré-constituída e 

irrefutável da liquidez e certeza do direito a ser tutelado.

Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, capaz de ser 

comprovado de plano, por documento inequívoco. Na lição clássica de 

Hely Lopes Meirelles:

“é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras 

palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de 

segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os 

requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência 

for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu 

exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 

ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios 

judiciais.” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, 

Mandado de Injunção e Habeas Data. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 

p. 28)

Insculpido no art. 5º, LXIX, da CF/88, este remédio constitucional assegura 

o desfazimento de atos estatais ilegais, comportando-se, inclusive, como 

expressiva via de controle dos atos administrativos.

Importa narrar que o art. 5º, XV da CF/88 assevera ser livre locomover-se 

no território nacional, entrando e saindo com seus bens em tempos de 

paz, sem que possa ser barrado, incluindo nessa impossibilidade de 

coerção também as autoridades fazendárias, como a apontada como 

coatora, que tem status superior ou lhe é dado transgredir a Magna Carta 

em homenagem ao fisco e aos interesses maiores estatais.

 É do seguinte teor a referida disposição da Missiva Fundamental:

“XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo 

qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 

com seus bens”.

Neste diapasão, é no mínimo curioso que a autoridade apontada como 

coatora – a qual realmente informa legitimidade para a causa, já que 

apreendeu a mercadoria em tela, como mostra o nome aposto no auto de 

apreensão, ter força e atribuição suficiente para reter bens alheios, 

mesmo depois de adotados os procedimentos do mínimo desembaraço 

tributário, como a lavratura do aludido auto.

A autoridade coatora, utilizando da prerrogativa que lhe é atribuída pela Lei 

Complementar nº 98/2001, reteve o bem e o caminhão que o conduzia 

visando receber tributo e a multa que entende devida pela impetrante. 

Todavia a forma utilizada pela impetrada, para receber o tributo, se devido, 

é totalmente descabida frente ao ordenamento jurídico vigente.

 O Estado tem poder de arrecadar tributos, logo, deve desenvolver os 

mecanismos tributários para tal fim. Contudo, deve observar os limites 

tributários e constitucionais a esse objetivo, não devendo ultrapassar os 

atos legalmente específicos para alcançar seu intento, o que de fato não 

foi observado neste caso concreto, porquanto a autoridade coatora em 

testilha praticou ato que feriu direito líquido e certo da impetrante.

Com efeito, em que pese a apreensão de bens e mercadorias ser admitida, 

quando sobre estas pairem fortes indícios de infração fiscal, desde que 

tenha como objetivo a averiguação ou apuração de prováveis 

irregularidades, em razão do poder de polícia do impetrado, no caso em 

apreço não verifico a presença de tais indícios, haja vista que da análise 

do TAD que acosta dos autos, verifica-se que as demais informações 

contidas na nota fiscal portada pelo condutor estavam em conformidade 

com os produtos transportados, o que reafirma a alegação do impetrante 

de se tratar somente de erro material, não havendo prejuízos ao erário 

estatal.

Ademais, no caso em testilha, ao que sugerem os autos, a autoridade 

impetrada estaria a embaraçar as prerrogativas do contribuinte. Isso 

porque o Estado tem outros meios e mecanismos mais apropriados e 

menos gravosos para encaminhar a fiscalização e exigir os tributos que 

entenda devidos, sem que pra isso crie severo empecilho ao contribuinte, 

conforme ocorreu e foi relatado e demonstrado nos autos.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA - LIBERAÇÃO DE MERCADORIA APREENDIDA 

PELO FISCO - SUMÚLA 323 DO STF – DECRETO ESTADUAL Nº. 512/2007 

– MAJORAÇÃO BASE DE CÁLCULO DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA – Não merece qualquer 

reparo a sentença que concede mandado de segurança para liberação de 

mercadorias apreendidas pelo fisco estadual porque, ao teor da Súmula nº 

323 do STF “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio 

coercitivo para recebimento de tributos”. O Decreto Estadual nº. 512/2007 

que prevê a majoração da base de cálculo do ICMS em dobro fere os 

Princípios Constitucionais do Confisco e da Legalidade, devendo ser 

afastado. O não recolhimento do ICMS enseja a apreensão de 

mercadorias. Porém, nos termos do § 5º do artigo 150 da Constituição 

Estadual, essa retenção além do tempo necessário à lavratura do auto 

somente se justifica quando ausente ou inidônea a documentação fiscal. 

(Apelação / Reexame Necessário 7176/2013, DR. SEBASTIAO BARBOSA 

FARIAS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/08/2013, Publicado no 

DJE 21/08/2013).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - 

APREENSÃO DE MERCADORIAS PELO FISCO - RETENÇÃO ALÉM DO 

TEMPO NECESSÁRIO - MEIO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE 

TRIBUTOS - INADMISSIBILIDADE - SÚMULA Nº 323 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL - EFEITO PREVENTIVO DA SEGURANÇA - 

IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA. Afigura-se manifestamente 

ilegal a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para a cobrança 

de tributos. A apreensão de mercadoria por constatar irregularidade só se 

justifica pelo tempo necessário à lavratura do auto de infração. Apreender 

mercadorias por tempo indefinido, com ânimo perene, constitui confisco, 

modalidade rechaçada pela legislação e pelo entendimento pretoriano 

sobre a matéria. Inteligência da Súmula n. 323 do Supremo Tribunal 

Federal. Mandado de segurança não se presta à obtenção de sentença 

genérica, aplicável a casos futuros da mesma espécie. (ReeNec 

109597/2010, DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/03/2012, Publicado no DJE 02/04/2012).

No mesmo diapasão é a súmula 323 do STF:

“Súmula 323 - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio 

coercitivo para pagamento de tributos".

Devido a estas razões, o pleito do impetrante merece guarida, pois o ato 

praticado pela autoridade coatora tem nítida intenção de recebimento de 

tributo e penalidades respectivas pretensamente exigíveis, conforme 

inferido dos autos, o que fere de morte a inteligência do art. 150, V, da 

Cártula Magna, tendo em vista que é vedado ao Estado “estabelecer 

limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos 

interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio”.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE concedendo a segurança, para o 

fim de tornar definitiva a liminar deferida, que determinou à autoridade 

coatora a liberação incontinenti do veículo e mercadorias apreendidas, 

com o fim precípuo de exigir recolhimento de ICMS, o que não implica em 

dizer que não poderá exercer atos fiscalizatórios, estando vedado apenas 

a apreensão arbitrária de bens com o escopo único e exclusivo de 

forcejar pagamento de tributo.

Sem custas e honorários, conforme art. 10, XXII, da Constituição Estadual 

e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Decorrido o prazo para interposição de eventuais recursos voluntários, 

remetam-se os autos ao eg. TJMT para análise do recurso ex officio, nos 

termos do art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/09.

Publique-se, Registre-se e Intimem-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.: 253504 Nr: 8697-25.2017.811.0004

 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: Larissa Karoline Barbosa Guirra

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíolla Parreira Almeida - 

OAB:20.976 MT, Poliana Oliveira Santos - OAB:MT 14.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 253504

Vistos.
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Considerando que o caso discutido trata-se de matéria de direito, sendo o 

meio documental apto a provar o alegado pelas partes, deixo de 

redesignar a audiência de instrução e julgamento.

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

apresentem suas razões finais, nos termos do artigo 364, §2º, do Código 

de Processo Civil.

 Após, voltem-me para sentença.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 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.: 203818 Nr: 5957-65.2015.811.0004

 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: Lucindo José do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Araguaiana - MT, Estado de Mato 

Grosso

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 203818

Vistos.

Defiro o pedido retro, determinando a suspensão dos autos pelo prazo de 

90 dias, conforme requerido pelo autor.

 Decorrido o prazo mencionado, abra-se vista ao requerente para 

manifestação.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 21 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 273644 Nr: 3355-96.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia Marques de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Tibério - OAB:MT 

12.498-B

 Sentença

Autos nº 273644

1. Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor da reeducanda 

Ana Lúcia Marques de Araújo, nascida em 12.02.1971, filha de Ana 

Teixeira de Araújo e Reginaldo Marques Guimarães, condenada 

definitivamente pelo crime tipificado no art. 155, caput, do CP, à pena de 04 

(quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto.

2. Como condição para o cumprimento da pena, foi aplicada a interdição 

temporária de direitos consistente no dever de comparecer em juízo por 04 

(quatro) meses, a partir do mês de abril/2018 (fl. 11).

3. Conforme se verifica do controle de comparecimento de fl. 01-C, a 

reeducanda compareceu em juízo nos meses de abril, maio e junho de 

2018.

4. Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se que embora não constante 

formalmente nos autos, consta lembrete para lançamento de 

comparecimento da reeducanda em juízo no mês de julho de 2018.

5. Assim, tendo ela comparecido em juízo por 04 (quatro) meses, declaro 

extinta sua punibilidade pelo cumprimento da pena.

6. Quanto à pena de multa e às custas processuais, intime-se a 

reeducanda para pagamento no prazo de 10 (dez) dias.

 7. Não efetuando o pagamento das custas, remeta-se à Central de 

Arrecadação.

8. Não efetuando o pagamento da multa, arquive-se, considerando que o 

valor não ultrapassa 10 (dez) UPF.

9. Intimem-se.

10. Após o trânsito em julgado, arquive-se.

 11. Cumpra-se.

Barra do Garças, 15.08.2018

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 67369 Nr: 900-47.2007.811.0004

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

 PARTE AUTORA: Justiça Pública de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Meira Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Sentença

Autos de cód. 67369

Trata-se de executivo de pena instaurado em desfavor de Wagner Meira 

Alves, oriundo na comarca de São Paulo, pelo crime previsto no artigo 

339, caput, c/c art.29, caput, art.61, II, b, todos do CP.

O Ministério Público, no parecer ministerial de fl.123, solicitou cópia da 

certidão de óbito do recuperando.

Nas fls.128/129, foram anexadas informações indicando o óbito do 

reeducando.

Dispositivo

 Ante informações de fls. 128/129, indicando a morte do reeducando, no 

dia 9.5.2017, declaro extinta a punibilidade de Wagner Meira Alves, com 

fulcro no art. 107, I, do Código Penal. Arquive-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 21.08.18

Douglas Bernardes Romão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 251247 Nr: 7163-46.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kassio Gondim Miranda

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 226173 Nr: 6573-06.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe de Moura Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 23.08.2018, às 16hrs33min (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. Ausente o réu. Consignada a presença dos 

estagiários de direito Ana Carolina Soare Miranda, Geovana Ferreira Faria 

Alvarenga, Aline Bolgenhagen Oliveira, Marcos Tulio de Resende, Jansen 

Emanuel do Carmo Andrade e Warllan Pereira da Silva Realizada a oitiva 
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da testemunha Luciano Nápolis Costa. O Ministério Público em sede de 

alegações finais, manifesta pela absolvição do réu Felipe de Moura Silva. 

A Defensoria Pública acompanha o parecer ministerial. Após, o MM. Juiz, 

sentenciou: “1. Em reconhecimento ao princípio do acusatório, absolvo o 

réu Felipe de Moura Silva, nos termos do art. 386, inciso III , do CPP. 2. 

Sendo informado pelas partes que não haverá recurso, arquivem-se os 

presentes autos. 3. Remetam-se as munições ao Exército para 

destruição.” 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.: 190674 Nr: 10786-26.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudeci Pereira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 23.08.2018, às 16hrs48min (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. Ausente o réu. Consignada a presença dos 

estagiários de direito Ana Carolina Soare Miranda, Geovana Ferreira Faria 

Alvarenga, Aline Bolgenhagen Oliveira, Marcos Tulio de Resende, Jansen 

Emanuel do Carmo Andrade, Nicolas Portilho Brito, Hiury de Andrade e 

Warllan Pereira da Silva. Prejudicada a oitiva das testemunhas, dado o não 

cumprimento de precatória para intimação do réu. Após, o MM. Juiz, 

decidiu: “1. Admito o assistente de acusação. 2. Diante da aprovação da 

proposição 3/2018/Tribunal Pleno, efetuando a alteração de competência 

desta Vara, remetam-se os autos para a Segunda Vara Criminal, com 

finalidade de agendar audiência na respectiva pauta.”.” 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.: 278492 Nr: 6339-53.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frederico Feitosa Viana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Em 23.08.2018, às 17hrs00min (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. Consignada a presença do estagiário 

de direito Hiury de Andrade. Realizada a oitiva das testemunhas Iracy 

Martins Borges, Vancleiton de Paula e Silva, Raphael Pereira de Jesus 

Terres e William Vagner de Oliveira. O Ministério Público desiste da 

testemunha Juliano Silva Vilela. A Defensoria Pública desiste da 

testemunha Maria Eduarda Koch de Sousa. Realizado o interrogatório do 

réu. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Homologo as desistências das 

testemunhas Juliano Silva Vilela e Maria Eduarda Koch de Sousa. 2. 

Encerrada a instrução, sucedida de confissão espontânea do réu, 

destaco que a duração da prisão preventiva associada à confissão, 

justificada a desconstituição da cautelar prisional, concedo liberdade 

provisória ao réu, expedindo-se alvará de soltura. 3. Vistas às partes para 

alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi 

encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes em 

audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 284975 Nr: 10074-94.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Narciso Nunes da Silva Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Walter George Ramalho 

Lima - OAB:18.256

 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. 32.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282320 Nr: 8482-15.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonçalves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876

 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.37.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 196237 Nr: 1296-43.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joseval Medeiros da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 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.229.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 182804 Nr: 4513-31.2014.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilho Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ILHO PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

54792924120, Rg: 224.651, Filiação: Divina Pereira de Souza e Lazaro 

Teofilo de Souza, data de nascimento: 14/05/1964, brasileiro(a), natural de 

Jussara-GO, solteiro(a), operador de máquina/lavrador, Telefone 

8409-6405. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO RÉU, ACIMA QUALIFICADO, DA SENTENÇA DE 

FLS. 72/78, CUJO DISPOSITIVO SEGUE ABAIXO TRANSCRITO.

Resumo da Inicial: 3.Dispositivo a)Condeno o acusado Ilho Pereira de 

Souza pelo crime tipificado no art. 14, da Lei nº. 10.826/03, à pena de 02 

(dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas 

de direitos, consistentes na prestação pecuniária no importe de 01 (um) 

salário mínimo a ser destinado para os fins da Resolução n. 154/CNJ, e na 

limitação de final de semana, impondo-lhe a obrigatoriedade de frequência 

ao projeto extensão 2017, das Faculdades Univar, aos sábados, a partir 

das 13h, pelo prazo da condenação; b) Condeno o acusado Ilho Pereira de 

Souza, pelo delito tipificado no art. 147, c/c art. 70 (duas vezes), ambos 

do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em 

regime aberto, vedada a substituição e a suspensão condicional da pena; 

Aplico a pena pecuniária no montante de 10 (dez) dias-multa, na razão de 

1/30 (um trigésimo) do salário mínimo o dia multa; d) Concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade; e) Defiro a gratuidade (Lei 1.060/50); f) 

Remeta-se a arma e munições ao Comando do Exército; g) Na intimação do 

réu, cumpra-se o art. 1.421/CNGC/TJMT; h) Quanto ao crime do art. 14, da 

Lei nº. 10.826/03, após o trânsito em julgado: 1) Comunique-se ao TRE, 

para fins do art. 15, inciso III, da CF, e 2) Expeça-se guia de execução 

penal; i) Quanto ao crime do art. 147, do CP, após o trânsito em julgado 
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para a acusação, declaro extinta a punibilidade, ante a ocorrência da 

prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 107, IV, 

109, VI, 110, § 1º, e art. 119, todos do Código Penal.

Despacho/Decisão: (...)-2.Dispositivoa)Intime-se o réu por edital nos 

moldes do art. 392, IV, § 1º, do CPP, com prazo de 90 (noventa 

dias);b)Recebo o recurso de apelação interposto pelos réus Ilho Pereira 

de Souza, em fl. 80/83;c)Ante a presença das razões de apelação em fls. 

80/83, e as contrarrazões em fls. 86/90, remetam-se os presentes ao 

Egrégio TJMT, após a intimação por edital;d)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, Ana de Deus Silva, 

digitei.

Barra do Garças, 23 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 26255 Nr: 686-66.2001.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JPdBdG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: gizeli braz dias - 

OAB:17145-GO

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) REQUERIDA(S) JOSÉ CARLOS DE 

ALMEIDA, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 415,07 (quatrocentos e quinze 

reais e sete centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. 

Este Valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 284,24 (duzentos e 

oitenta e quatro reais e vinte quatro centavos), referente à custas, e R$ 

130,83 (cento e trinta reais e oitenta e três centavos), referente a taxa, e 

o valor correspondente a R$ 224,90 (duzentos e vinte e quatro reais e 

noventa 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 

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): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 215086 Nr: 12504-24.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonor Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461

 Em 24.08.2018, às 14hrs (MT), na sala de audiências, presente o MMº. 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e os Advogados Adelmo Henrique Oliver 

(OAB/MT-18.461) e Juarez Batista Machado. Aberta a audiência. Presente 

o réu. Realizada a oitiva das testemunhas Jefferson Luiz Mallmann 

Spanholi e Arquimedes Gomes de Moraes. Realizado o interrogatório do 

réu. Após, o MM. Juiz, decidiu: “1. Vistas as partes para alegações finais 

por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, foi encerrado o presente 

termo que vai assinado por todos os presentes em audiência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 223461 Nr: 4933-65.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Paulo 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 PAULO DA SILVA, Cpf: 

92054803120, Rg: 12126187, Filiação: Conceição de Paula de Souza e 

José Francisco de Souza, data de nascimento: 21/11/1980, brasileiro(a), 

natural de Barra do Garças-MT, solteiro(a), garçom, Telefone 9245-7468. 

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: Denunciado no art. 244, caput, Código Penal Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP, o acusado Luciano Paulo de Souza, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 24 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 253281 Nr: 8553-51.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Moreira 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): CHARLES MOREIRA DA SILVA, Cpf: 

77717511134, Rg: 3327260-4432908, Filiação: Marilene Moreira da Silva e 

Cicero da Silva, data de nascimento: 02/02/1975, brasileiro(a), natural de 

Rio Verde-GO, solteiro(a), funcionário publico municipal/motorista, 

Telefone 9207-9969. 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: Denunciado no art. 171, caput, do Código Penal 

Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP, o acusado Charles Moreira da Silva, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 24 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 255170 Nr: 9709-74.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Monteiro 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): VANDERLEI MONTEIRO DA SILVA, 

Filiação: Maria Apárecida Candido Silva e João Batista Monteiro Aires, data 

de nascimento: 20/01/1984, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

solteiro(a), serviços gerais. 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: Denunciado no art. 155, §1° e §4°, inciso I e II do Código 

Penal Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP,o acusado Vanderlei Monteiro da Silva, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 24 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246573 Nr: 3916-57.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orley Coimbra de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ORLEY COIMBRA DE AMORIM, Cpf: 

50752723120, Rg: 2.900.685, Filiação: Luzia Maria de Amorim e Lourenço 

Coimbra de Amorim, data de nascimento: 16/12/1970, brasileiro(a), natural 

de Piranhas-GO, divorciado(a), pedreiro/motorista/entregador, Telefone 

99233-1669. 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: Denunciado no art. 306, § 1° inciso II, do Código de 

Transito Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP, o acusado Orley Coimbra de Amorim, com o prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 24 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 238719 Nr: 15268-46.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ezequiel Fonseca Sacramento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EZEQUIEL FONSECA SACRAMENTO, Cpf: 

06350256123, Rg: 2653146-1, Filiação: Rita Fonseca Correa e Amauri 

Sacramento, data de nascimento: 13/08/1996, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, solteiro(a), tosador de animais, Telefone 

99221-4970/992182762. 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: Denunciado no art. 155, §4°, inciso IV, na forma dos 

artigos 69 (três vezes) e 71 ( continuidade delitiva), todos do Código Penal 

Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP, o acusado Ezequiel Fonseca Sacramento, com o prazo de 15 

(quinze) dias, conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 24 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 218056 Nr: 1664-18.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Guimarães da Silva, Maria Auxiliadora 

das Neves Silva

 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

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIO GUIMARÃES DA SILVA, Filiação: 

Joana Darc Guimarães e Osvaldo Gomes da Silva, data de nascimento: 

16/09/1974, brasileiro(a), natural de Rio Verde-GO, convivente, motorista, 

Telefone 64-99038340/99361690 e atualmente em local incerto e não 

sabido MARIA AUXILIADORA DAS NEVES SILVA, Filiação: Maria Neusa 

das Neves e Auvaristo Normanha da Silva, data de nascimento: 

13/08/1985, brasileiro(a), natural de Novo São Joaquim-MT, convivente, do 

lar, Telefone 64-9.9903-8340. 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: Denunciados no art. 155, §4° inciso IV, do Código Penal 

Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP, os acusados Marcio Guimarães da Silva e Maria Auxiliadora das 

Neves Silva, com o prazo de 15 (quinze) dias, como previsto no art. 364 

do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 24 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 225845 Nr: 6385-13.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rony Marques Moreira de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONY MARQUES MOREIRA DE BRITO, 

Cpf: 73054151115, Rg: 16209877, Filiação: Ronaldo de Souza Brito e Marly 

Moreira de Brito, data de nascimento: 21/07/1987, brasileiro(a), natural de 

Barra do Garças-MT, solteiro(a), téc. em manutenção de celulares, 

Telefone 99229-5120/9625 3693. 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: Denunciado no art. 155, caput, do Código Penal 

Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP, o acusado Rony Marques Moreira de Brito, com o prazo de 15 

(quinze) dias, como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 

351, do STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 24 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 240193 Nr: 16405-63.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tácia Laise dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TÁCIA LAISE DOS SANTOS, Cpf: 

08872377463, Filiação: Maria José dos Santos, data de nascimento: 

01/11/1992, brasileiro(a), natural de Coruripe-AL, solteiro(a), 

garçonete/aux. de cozinha, Telefone 66 99632-1080. 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: Denunciada no art. 180, caput, do Código Penal 

Brasileiro

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP,a acusada Tácia Laise dos Santos, com o prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 24 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250892 Nr: 6884-60.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emilio Junior Teixeira Flores

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EMILIO JUNIOR TEIXEIRA FLORES, Cpf: 

94727236591, Rg: 0664440800, Filiação: Emilio Teixeira Fernandes e 

Elenice Tereza Flores Teixeira, data de nascimento: 01/08/1978, 

brasileiro(a), natural de Guanambi-BA, solteiro(a), gerente comercial, 

Telefone 66.99235-4663. 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: Denunciado no art. 306, §1°, inciso II, do Código de 

Trânsito Brasileiro.

Despacho: Ante o exposto:a)Cite-se por edital, conforme o artigo 361 do 

CPP, o acusado Emílio Junior Teixeira Flores , com o prazo de 15 (quinze) 

dias, como previsto no art. 364 do CPP, Súmula 366 e Súmula 351, do 

STF.b)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, Igor Alves Rezende, 

digitei.

Barra do Garças, 24 de agosto de 2018

Vitor Eduardo Rocha Lima Castaldelli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado 

art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 198047 Nr: 2508-02.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jenoveva Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Soares 

Bernardes - OAB:MT 13.613, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) RÉU(S), para que efetue(m), no 

prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no 

importe de R$ 519,73 (quinhentos e dezenove reais e setenta e três 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. Sentença. Este Valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 391,27 (trezentos e noventa e 

um reais e vinte e sete centavos), referente à custas, e R$ 128,46 (cento 

e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos), referente a taxa, e o valor 

correspondente a R$ 224,90 (duzentos e vinte e quatro reais e noventa 

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 

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.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 205503 Nr: 6883-46.2015.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Silvério de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à(s) parte(s) RÉU(S) SEBASTIÃO SILVÉRIA DE 

SOUZA, para que efetue(m), no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 446,40 (quatrocentos e 

quarenta e seis reais e quarenta centavos), a que foi condenado nos 

termos da r. Sentença. Este Valor deverá ser de forma separada, sendo 

R$ 316,79 (trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), 

referente à custas, e R$ 129,61 (cento e vinte e nove reais e sessenta e 

um centavos), referente a taxa, e o valor correspondente a R$ 224,90 

(duzentos e vinte e quatro reais e noventa 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): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 279675 Nr: 7030-67.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Izadora Lopes Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, 

Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 Em 24.08.2018, às 14hrs (MT), na sala de audiências, presente o MMº. 

Juiz de Direito Douglas Bernardes Romão, Promotor de Justiça Wdison 

Luiz Franco Mendes e o Advogado André Luiz Lopes Ferreira (OAB/MT- 

18.599). Aberta a audiência. Presente o réu. Realizada a oitiva das 

testemunhas Vivianne Silva Metelo, Raphael Pereira de Jesus Terres, 

Weides Aleixo da Silva, Luan Henrique dos Santos, Daniel Paulino de 

Santana, Mara Rúbia Cardoso Sousa, Rosângela da Glória Melo, Antônio 

César Santos de Oliveira, Lucas Miranda dos Santos e Lucelena 

Rodrigues dos Santos. O Ministério Público dispensa a oitiva da 

testemunha Carlos Henrique da Silva Mauerverck. Realizado o 

interrogatório do réu. O advogado requereu a revogação da prisão 

preventiva, aplicando medidas cautelares diversas da prisão, 

manifestando pela inexistência da materialidade do crime drogas, bem 

como houve prejuízo a instrução criminal, sendo réu primário, não há risco 

de fuga, e ainda possui residência, trabalho lícito, alegando que mantê-lo 

preso pelo risco da reiteração delitiva fere o princípio da inocência e da 

dignidade da pessoa humana, e por fim, requereu a expedição de alvará 

de soltura. O Ministério Público manifesta pelo indeferimento do pedido de 

revogação de prisão preventiva, pois não houve mudança da situação 

fática capaz de desconstituir o critério utilizado por este juízo, bem como a 

cautelar não impediria a prática de um novo crime. Após, o MM. Juiz, em 

áudio, indefiriu a pretensão defensiva. Em seguida decidiu: “1.Vistas as 

partes para alegações finais por memoriais.” Nada mais havendo a tratar, 

foi encerrado o presente termo que vai assinado por todos os presentes 

em audiência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 282320 Nr: 8482-15.2018.811.0004

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Gonçalves de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO XAVIER DA SILVA - 

OAB:13.521-A/MT

 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 37.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 284550 Nr: 9812-47.2018.811.0004

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Bento Júnior - OAB:MT 

10.863

 Vistos em correição.Trata-se de auto de prisão em flagrante de ALDO 

DOS SANTOS SOUZA por descumprimento das medidas protetivas (art. 

24-A, da Lei nº 11.340/06), (...) Assim, não havendo mudança no quadro 

fático processual e certo de que a prisão preventiva rege-se pela cláusula 

Rebus Sic Stantibus, o pedido deve ser indeferido.Posto isso, por não 

vislumbrar nenhuma alteração dos requisitos, a decisão que decretou a 

prisão preventiva de ALDO DOS SANTOS SOUZA deve ser mantida pelos 

seus próprios fundamentos.Dê-se ciência ao Ministério Público e 

Defesa.Intime-se. Cumpra-seBarra do Garças/MT, 23 de agosto 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 203464 Nr: 5749-81.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCGdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hugo Ramos Vilela- 

Defensor Público - OAB:

 Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida 

na denúncia, para o efeito de ABSOLVER o acusado JÚLIO CEZAR 

GOMES DE OLIVEIRA como incurso nos art. 129, §9º, do Código Penal, o 

que faço nos termos do artigo 386, inc. VII, do Código de Processo 

Penal.P. R. I. C.Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 273437 Nr: 3230-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BARROS ALVES LIMA 

- OAB:16.747/MT

 Autos nº. 3230-31.2018.811.0004 – Cód.: 273437

Vistos em correição extraordinária.

Da análise dos autos, verifica-se a regular tramitação processual.

Considerando que os processos judiciais, que tenham por objeto a 

apuração de crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes, 
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terão prioridade na tramitação nos juízos de Primeira Instância, determino a 

tramitação prioritária do processo (art. 1.769 e art. 1.770, §2º, da CNCG).

Diante da determinação de tramitação prioritária do processo, afixe duas 

tarjas verdes a serem afixadas horizontalmente na lombada dos autos, de 

modo que evidencie a necessidade de tramitação prioritária (art. 1.771 e § 

único, do art. 1.771 da CNGC).

Afixe, ainda, uma tarja amarela e uma azul, nos termos do artigo 347, 

inciso XIV, da CNGC.

No mais, proceda-se ao cumprimento dos atos necessários à realização 

da audiência já designada.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Barra do Garças/MT, 20 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 257136 Nr: 10949-98.2017.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIOLLA PARREIRA 

ALMEIDA - OAB:20.976-MT

 Vistos em correição.

1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 26/10/2018, às 15:00 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(trinta) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 236237 Nr: 13598-70.2016.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA DA SILVA SOUSA 

FRANCO - OAB:OAB/MT 17.928/0, Wmarley Lopes Franco - OAB:MT 

3.353

 Autos nº. 13598-70.2016.811.0004 – Cód.: 236237

Vistos em correição extraordinária.

Da análise dos autos, verifica-se a regular tramitação processual.

Intime-se a defesa do denunciado para apresentação de alegações finais, 

no prazo legal.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

Barra do Garças/MT, 24 de agosto de 2018.

Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 273437 Nr: 3230-31.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BARROS ALVES LIMA 

- OAB:16.747/MT

 Vistos, em correição.

 1. A atenta leitura dos autos demonstra nessa fase inicial a ausência de 

elementos de convicção que permitam absolver sumariamente o(a)(s) 

réu(s) (artigo 397, do Código de Processo Penal).

2. Designo o dia 19/10/2018, às 15:30 horas, para a audiência de 

instrução e julgamento (horário oficial de Cuiabá/MT).

3. Intime-se o(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) seu(sua)(s) defensor(a)(es), o 

Ministério Público, o(a)(s) ofendido(a)(s) e as testemunhas arroladas pela 

acusação e pela defesa.

4. Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á à tomada de 

declarações do(a)(s) ofendido(a)(s), à inquirição das testemunhas 

arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos 

esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de 

pessoas e coisas, se o caso, interrogando-se, por fim, o(a)(s) acusado(a)

(s) (artigo 400, do Código de Processo Penal).

5. Advirta-se as testemunhas que a ausência ensejará na condução 

coercitiva, mediante requisição à autoridade policial ou oficial de justiça, 

que poderá solicitar o auxílio da força pública, além da multa prevista no 

art. 458 e § 2º do art. 436 do CPP, no valor de 1 (um) a 10 (dez) salários 

mínimos, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e 

condenação ao pagamento das custas da diligência (art. 219, CPP).

6. Expeça(m)-se o necessário, inclusive carta precatória, com prazo de 30 

(dez) dias, visando a(s) oitiva(s) da(s) testemunha(s) “de fora”.

Intimem-se. Cumpra-se

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001346-47.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CIHNDY KELLY BIANQUINI (ADVOGADO(A))

JORDANY PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: CIHNDY KELLY BIANQUINI - MT0020250A, para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 05/10/2018 

Hora: 17:00 (Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção 

do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011067-40.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA (ADVOGADO(A))

MAURO ROBERTO PEREIRA DE BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAVEL VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

CONSORCIO DOS CONCESSIONARIOS VOLKSWAGEN - DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

JOSE AUGUSTO DA SILVA (ADVOGADO(A))

PATRICIA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO dos advogados FABIANO XAVIER DA SILVA E EDEMILSON 

KOJI MOTODA, das partes para manifestar-se sobre os embargos à 

execução juntado no ID-14774969

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001897-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO FERREIRA (REQUERENTE)

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LIDIA GOMES ALVES LOPES (REQUERIDO)
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INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) BRUNA 

GOMES DE MORAES - MT0021078A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 08/10/2018 Hora: 12:40 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8020068-15.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR SILVA SANTOS (EXEQUENTE)

OZAIR SILVA PROTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WINSTON SEBE (ADVOGADO(A))

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) EXECUTADO: WINSTON SEBE - SP0027510A, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia o Valor total com juros = 

5.597,47inco mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e sete 

centavos ), sob pena de aplicação das multas do artigo 523, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001899-31.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA GOMES DE MORAES (ADVOGADO(A))

J.C NOGUEIRA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA SOARES LUIZ VIDAL (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) BRUNA 

GOMES DE MORAES - MT0021078A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 08/10/2018 Hora: 13:00 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001580-63.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ (ADVOGADO(A))

MARIA VICENTE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) DIEGO 

SANTIAGO FREITAS DINIZ - MT0016066A, para que compareça à 

audiência de conciliação designada para o dia 08/10/2018 Hora: 13:20 

(Horário de Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 8012789-41.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA RENATA ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

SEBASTIAO JUNIOR ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

GRAZIELLE MESQUITA MORAIS (REQUERENTE)

IVONE ROSA DE MORAES (REQUERENTE)

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDERSON DA SILVA (REQUERENTE)

ROBERT WILLIAN ROSA DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRENO MARIANO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (INTERESSADO)

 

1. Nos termos do art. 10, c/c art. 139, I, do CPC, DETERMINO que a parte 

requerida seja intimada para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a 

petição juntada pela autora no ID 12150776. Ultrapassado o prazo 

concedido, faça conclusos. 2. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000600-82.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M C FUGIMOTO RESTAURANTES EIRELI - ME (REQUERENTE)

MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ROBERTA LOURENCO SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CHRISTIAN FUGIMOTO OAB - 593.666.481-34 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para comparecerem à audiência 

de conciliação designada para o dia 08/10/2018 Hora: 14:00 (horário de 

Cuiabá/MT), acompanhados das respectivas partes, sob pena de revelia e 

confissão no caso de ausência do requerido e contumácia seguida de 

extinção do processo no caso de ausência do requerente, neste caso, 

sem prejuízo de condenação nas custas do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000008-38.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

REGINALDO PINTO LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - 

MT0013333A-O , apresentar as contrarrazões ao Recurso Inominado no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-50.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE CARNEIRO LEAO JUNIOR (REQUERENTE)

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGLEIB FERNANDO VILELA RODRIGUES (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) SANDRO 

LUIS COSTA SAGGIN - MT0005734A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 08/10/2018 Hora: 14:20 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-39.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

HALLEX SANDRO MINGOTI REGO (ADVOGADO(A))

MARIA AUXILIADORA BORGES SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - 

MT0015483S-A, apresentar contrarrazões ao Recurso Inominado no 

prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011386-03.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILO & SILVA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ONELIA FRANCISCA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEBERT BARBOZA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO: Nos termos da Legislação vigente e 

com base no Provimento nº 55/2007-CGJ, impulsiono estes autos para 

intimar a parte Reclamante/Exequente CAMILO & SILVA LTDA - ME, por 

meio de seu Advogado(a) ADVOGADO DO(A) EXEQUENTE: ONELIA 

FRANCISCA GUIMARAES - MT0012826A para se manifestar acerca da 

certidão do senhor Oficial de Justiça ou continuidade do feito, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000214-52.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEILY SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))
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RONILDO BAZAN DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ALVES DE BASTOS (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) WEILY 

SILVA SANTOS - MT0014572A, para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 08/10/2018 Hora: 14:40 (Horário de 

Cuiabá/MT), sob pena de contumácia e extinção do processo.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 244919 Nr: 2710-08.2017.811.0004

 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): Lindolfo Porfirio Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramon Cesar da Fonseca - 

OAB:OAB/MT 19346, Walter George Ramalho Lima - OAB:18.256

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

estes autos com a finalidade de intimar o autor do fato, por meio do seu 

advogado, para dar continuidade ao pagamento da transação penal aceita 

em audiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de revogação do 

benefício e prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 209695 Nr: 9378-63.2015.811.0004

 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): Nelson Claro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samir Mahmud Castro Wadi 

- OAB:19.003

 DESPACHO

T.C.O. nº: 9378-63.2015.811.0004 Código: 209695

Vistos.

1. DESIGNO audiência de recebimento de denúncia para o dia 13/11/2018, 

a ser realizada às 13hrs15min/MT, de modo que, caso a denúncia seja 

recebida, poderá o Ministério Público oferecer a suspensão do processo, 

nos termos do art. 89 da lei 9099/95.

2. Intime-se o acusado, cientificando-o da data da audiência, advertindo 

que deverá comparecer ao ato acompanhado de advogado, para que 

apresente defesa preliminar oral, sob pena de nomeação de defensor 

dativo.

3. Intime-se e dê-se ciência ao Ministério Público para manifestação.

4. Expeça-se o necessário.

 5. Cumpra-se.

 Barra do Garças - MT, 06 de Agosto de 2018.

 Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 269008 Nr: 309-02.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Silvia Pereira Valadão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR VERISSIMO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Simiramy Bueno de Castro - 

OAB:MT 5.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Blainy Danilo Matos Barbosa 

- OAB:MT 16.023

 DECISÃO

 Código: 269008

 Vistos.

1. Trata-se de queixa-crime oferecida por Silva Pereira Valadão em 

desfavor de Vilmar Veríssimo da Silva Júnior visando a condenação com 

fundamento nos artigos 138, 139, 140, 146 e 147, estando todos situados 

no Código Penal.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É o essencial relato.

2. Precipuamente, após exaustiva análise dos autos, especialmente 

acerca da exordial acusatória privada, compreende tratar-se de infrações 

penais com penas iguais ou inferiores à 02 anos, conforme preceitua o 

art. 61 da Lei 9.099/1995, justificando desta forma o oferecimento do 

instrumento inicial na alçada dos Juizados Especiais.

3. Contudo, sob a mesma inspeção sobejou evidenciado que os crimes em 

tela foram praticados à sombra das relações domésticas, implicando no 

falecimento da competência estabelecida pela Lei dos Juizados Especiais. 

Assim, insta trazer à baila que a Lei 11.340, ora denominada Maria da 

Penha sobressai sob as demais quando resta demonstrado indícios de 

violência doméstica e familiar contra a mulher.

4. Nesta esteira, a legislação especial consagra, especificamente na 

inteligência contida no art. 13, que os procedimentos adotados para o 

processamento e julgamento das causas serão os disponíveis do Código 

Processual Penal como também do Processual Civil desprestigiando desta 

forma a competência estabelecida na Lei 9.099/1995, que ora adota o 

procedimento sumaríssimo.

5. Urge registrar que o Ministério Público apresentou manifesto pedido 

acerca da incompetência deste juízo, solicitando o declínio à vara 

competente, conforme dispõe a página 61.

6. Ademais, é cediço que com a Resolução 05/2014-TJMT, a competência 

para o processar e julgar os feitos que versem acerca de violência 

doméstica e familiar contra a mulher é incumbida à Segunda Vara Criminal.

7. Posto isto, ACOLHO a cota ministerial, eis porque observando os limites 

do artigo 61 da Lei 9.099/1995 c/c o artigo 13 da Lei 11.340/2006 e em 

consonância com a Resolução 05/2014-TJMT, reconheço a 

INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar a causa, declinando-a em 

favor da Justiça Comum desta comarca para posterior distribuição, 

devendo a secretaria realizar às baixas e anotações necessárias.

8. Ciência ao Ministério Público.

9. Intime-se.

10. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 14 de agosto de 2018.

Fernando da Fonsêca Melo

Juiz de Direito

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004516-21.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES BENEVIDES CASTRILLON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO CASTRILLON (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1004516-21.2018.8.11.0006 REQUERENTE: MARIA DE LOURDES 

BENEVIDES CASTRILLON INVENTARIADO: ALFREDO CASTRILLON Vistos 

etc. Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que não constam os 

documentos pessoais da requerente, bem como instrumento mandamental 

e declaração de hipossuficiência. Dessa maneira, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a exordial para acostar aos 

autos os documentos supramencionados, 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, 20 de agosto 

de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003270-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. P. D. A. (AUTOR(A))

D. V. M. C. (ADVOGADO(A))

E. P. L. (ADVOGADO(A))

W. L. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. N. (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003270-87.2018.8.11.0006 AUTOR: NILZA RAPP PINTO DE ARRUDA 

RÉU: ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Regulamentação de Visitas proposta por Nilza Rapp Pinto de Arruda em 

desfavor de Elaine Cristina do Nascimento, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Analisando detidamente os autos, 

verifica-se que a parte autora requer a regulamentação de visitas à sua 

neta S. L. N. G. nos moldes apresentados na inicial. Contudo, compulsando 

os documentos acostados à inicial, verifica-se que consta como genitora 

do pai de S. L. N. G., a Sra. Silvana de Arruda Rolim Nichio Godoy. Dessa 

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

emendar a exordial que esclareça em que consiste o interesse de agir 

nestes autos uma vez que consta genitora diversa da requerente, 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 mencionado e devidamente certificado, à conclusão. 

Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 99864 Nr: 4953-60.2010.811.0006

 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: RBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LADEIA SEGATTO - 

OAB:20324

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a determinação de fls. 633, certifico que os 

herdeiros:JOÃO BARRANCO LADEIA, SÔNIA MARIA LADEIA SEGATTO e 

Srª ROSA BARRANCO LADEIA participaram do evento de Constelação 

Familiar no dia 23/08/2018 às 07h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 31944 Nr: 1814-13.2004.811.0006

 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: ANA GILZA LEITE FONTES, IRANI CECILIA FONTES 

CALONE, LUÍZ CARLOS CALONE, LUANA TIRELLI FONTES, NAYDE 

MARIA LEITE FONTES, EROS TIRELLI FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NATALINO RODRIGUES FONTES, 

ESPÓLIO DE HAYDEE LEITE FONTES, ESPÓLIO DE NATALINO RODRIGUES 

FONTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT, 

CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, DARLISE HASPER MUNIZ 

TUBINO SILVA - OAB:OAB/MT 5673, EDER FAUSTINO BARBOSA - 

OAB:OAB-MT 11.566-A, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - 

OAB:20116/O, MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:13164-B, RENATO 

GOMES NERY - OAB:2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT, JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA - OAB:20116/O

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR DR. CLEITON TUBINO SILVA, 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 209094 Nr: 9433-71.2016.811.0006

 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: MARCELO RENATO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTÔNIO MARTINEZ, SIDERLEI 

MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR MARTINEZ - OAB:13.681 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu "in albis" o prazo para a inventariante SRDELI 

MARTINEZ manifestar acerca da juntada de documentos de fls. 52/62, 

apesar de intimada conforme se vê as fls. 66.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 154252 Nr: 1638-19.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAM, AM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fls. 102, certifico que participaram do 

evento de Constelação Familiar no dia 23/08/2018 às 07h30min os 

Senhores: ADEMIR MARTINEZ e SIDERLEI MARTINEZ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 232274 Nr: 2596-29.2018.811.0006

 AÇÃO: Execução de Medidas Sócio-Educativas->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o adolescente: Bruno da Silva Silveiro e seus genitores: 

Dulene Luiz da Silva e Irineu Ananias Silveirio, participaram dao evento de 

Constelação Familiar realizado no dia 23/08/2018 às 07h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 159530 Nr: 7295-39.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCT, JCT, CCTDA, EJMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA FERRER ANTUNES 

MACIEL - OAB:12394, RAQUEL MENDES DOS SANTOS - OAB:13063/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Compulsando aos autos, verifica-se que não fora acosta a certidão 

negativa de débito fiscal expedida pela Fazenda Pública Federal.

 Dessa maneira, intime-se a inventariante via advogado constituído, para 

acostar aos autos a certidão negativa de débito fiscal expedida pela 

Fazenda Pública Federal, sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, 

inc. II ou art. 485, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 

10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 211636 Nr: 643-64.2017.811.0006

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMM, VADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, que os requeridos: Ceila Maria Mendes e Vamil Antonio Camargo 

e o adolescente: Felipe Ryan Mendes Camargo, participaram do evento de 

Constelação Familiar designado para esta data 23/08/2018 às 07h30min.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145297 Nr: 3349-93.2012.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGBO, FPDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERYKSON THYAGO PEREIRA 

DA SILVA - OAB:22102/O

 Vistos etc.

Intimem-se as partes acerca do retorno dos autos para, querendo, 

manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176019 Nr: 10651-08.2014.811.0006

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO CLAIR PEREIRA SILVA, NESTOR SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Cite-se o requerido para, querendo, apresentar contestação no prazo 

legal.

Em seguida, intime-se o autor para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 144917 Nr: 2923-81.2012.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECPS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a herdeira Silvia Silva peticionou às 

fls. 95/106 requerendo, em sede de tutela de urgência de natureza 

cautelar, a suspensão da exigibilidade de crédito tributário e sustação de 

protesto efetivado pelo Estado de Mato Grosso em razão de débito 

tributário em discussão.

Por determinação deste Juízo, o Estado de Mato Grosso se manifestou às 

fls. 113/117, pugnando pela improcedência do pedido.

Em que pese os argumentos lançados pela parte Requerente, tenho que o 

pedido não merece sequer ser recepcionado, haja vista que este juízo não 

possui competência para decidir sobre questões tributárias, sendo matéria 

completamente distinta daquela discutida nestes autos.

Outrossim, é certo que não poderia, ainda, esta Magistrada dar 

prosseguimento ao requerimento em voga, considerando que o Estado de 

Mato Grosso sequer é parte neste feito.

Desse modo, indefiro o pedido de tutela de urgência de fls. 95/106.

Ademais, intime-se o meirinho designado para o cumprimento do mandado 

de fls. 94, para cumpri-lo no prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 93.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 152565 Nr: 11571-50.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CASSIANO PEREIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PEREIRA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA ALVES - 

OAB:3593-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR MARIA SÔNIA ALVES, para 

que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as penas 

do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 21745 Nr: 2573-45.2002.811.0006

 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: IVONE MATIAS LEITE, LEONIZETE FRANCO LEITE DE 

MACEDO, PAULO MAEDER DE MACEDO JÚNIOR, MARIZA FRANCO LEITE 

CICCARINO, HUMBERTO CICCARINO FILHO, ALÍPIO CORRÊA LEITE NETO, 

SANDRA LÚCIA LEITE CAMILO, MARA LÚCIA MATIAS LEITE, ELISAMA 

NOUJAIN LEITE, LUIZ ANTÔNIO FRANCO LEITE, RODRIGO DE CASTILHO 

MATIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALÍPIO CARLOS PORTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEITON TUBINO SILVA - OAB:5239-MT, FERNANDO 

CESAR LOPES PIVA - OAB:9715-B/MT, RENATA CESCHIN MELFI - 

OAB:24560/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR TANIELLY PASTICK ALVES, 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 227871 Nr: 12754-80.2017.811.0006

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADG, ADFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LHL, LMSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA LOPES ALVARES 

CAMPOS - OAB:20.500/O, MANOEL ALVARES CAMPOS - 

OAB:1.127-A, MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - OAB:9791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE APARECIDA 

BARBOSA DO NASCIMENTO - OAB:23635/OAB, CAMILA GONZAGA 

VANINI - OAB:23.640/O, CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - OAB:11.468 

OAB/MT, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR,MANOEL ALVARES CAMPOS 

JUNIOR, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 76081 Nr: 6467-58.2004.811.0006

 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: IVONE MATIAS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALÍPIO CARLOS PORTO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR LOPES PIVA - 

OAB:9715-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR TANIELLY PASTICK ALVES, 

para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, sob as 

penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 202895 Nr: 5213-30.2016.811.0006

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO ALCIDES SAMPAIO E 

SILVA - OAB:5111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento n. 56/2007 e da legislação em vigor, impulsiono 

os autos, para INTIMAR o advogado da parte autora a impugnar a 

contestação apresentada pela requerida as fls. 69/70.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 144676 Nr: 2639-73.2012.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVFC, EMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 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 a Defensoria Pública para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça FLS. 99.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 176201 Nr: 10776-73.2014.811.0006

 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: R, K, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS CARVALHO 

FARIA - OAB:OAB/MT 18.744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR ANTONIO CARLOS 

CARVALHO FARIA para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte 

quatro) horas, sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 178382 Nr: 1221-95.2015.811.0006

 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: RAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAFS, SMSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 56/2007-CGJ, artigo 203 § 4º do CPC, 

IMPULSIONO o presente feito, para INTIMAR o advogado CLEITON TUBINO 

SILVA, para que devolva os autos no prazo de 24 (vinte quatro) horas, 

sob as penas do artigo 196 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 132677 Nr: 1462-11.2011.811.0006

 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: SADSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE CASTRO JÚNIOR - 

OAB:99063/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diligencie a Sra. Gestora Judiciária acerca do cumprimento da carta 

precatória expedida às fls. 94, juntando-a aos autos.

Em seguida, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 93.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 157317 Nr: 5083-45.2013.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDFNDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERALDO VIERIA DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:16.024, MARIA JOSE DANTAS SOUZA - OAB:16.143, 

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA - OAB:17091/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, via advogado constituído, para que no prazo de 

10 (dez) dias junte aos autos o comprovante de quitação ou isenção da 

GIA-ITCD, bem como as certidões negativas de débitos fiscais, 

atualizadas, expedida pela Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal 

em nome do "de cujus", sob pena de aplicação do disposto nos art. 622, II 

ou 485, III, ambos do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 17081 Nr: 1531-97.1998.811.0006

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JODITH DO NASCIMENTO SOBRINHO, ESPÓLIO DE 

TEREZA ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASPAR SCHMIDT - OAB:6175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Nomeio como inventariante a própria requerente, que deverá prestar 

compromisso em cinco dias.

Em relação aos pedidos de fls. 106, INDEFIRO-OS uma vez que cabe à 

própria parte diligienciar junto à municipalidade para regularização do 

imóvel, bem como este Juízo ser incompetente para análise da prescrição 

arguida.

 Ademais, intime-a via advogado constituído, acostar aos autos as 

certidões negativas de débitos fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estadual e Municipal e Guia de informação e apuração do imposto 

de transmissão causa mortis, com o respectivo cálculo do ITCD expedida 

pela Fazenda Pública Estadual e com os comprovantes de quitação, sob 

pena de aplicação do disposto nos art. 622, inc. II ou art. 485, inc. III, 

ambos do Código de Processo Civil, no prazo de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 188696 Nr: 7412-59.2015.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: K, C, FDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Diante da certidão retro, intime-se a parte autora para indicar o n.º do CPF 

do Executado no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de impossibilidade de 

efetivação das medidas executivas.

 Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 153992 Nr: 1358-48.2013.811.0006

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 73 de 805



 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: BOZ, ZDSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Cumpra-se integralmente a sentença proferida nos autos, expedindo-se o 

competente formal de partilha conforme requerido às fls. 106/107.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 175950 Nr: 10603-49.2014.811.0006

 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: A, A, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Alimentos proposta por A.M.S e A.M.S. todos 

representados por sua genitora Adriana dos Santos, em face de José 

Claudio Mauricio ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

 Compulsando detidamente os autos verifica-se que fora expedida 

intimação a parte autora para manifestar-se, contudo, a exequente 

permaneceu inerte e deixou transcorrer “in albis” os prazos conforme 

certificado em fls. 60,65 e 71, o que implica abandono da ação.

Diante do exposto, tendo em vista a inércia da parte autora, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso III, § 1º, do Código de Processo Civil.

Sem custas vez que a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Ciência a Defensoria Pública.

Publique-se. Intime-se.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 145988 Nr: 4117-19.2012.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCADP, HDADP, NAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA SCAQUETTI PRADO 

- OAB:MS - 4.314

 Vistos etc.

Ante o fato apresentado pela requerente às fls. 89/90, defiro a expedição 

de alvará judicial em nome da representante legal dos infantes, para que 

proceda com o levantamento da quantia de R$ 495,79 (quatrocentos e 

noventa e cinco reais e setenta e nove centavos) depositado na conta 

poupança nº 14036-6, agência 0184-8, operação 51, antes de seu 

encerramento.

Após, retornem os autos ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 11051 Nr: 1159-80.2000.811.0006

 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: EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA CARDOSO - 

OAB:5303/MT, Manoel Alvares Campos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado no terceiro parágrafo da petição de fls. 381, 

para expedir novo alvará para regularização da venda do imóvel 

denominado Barranqueira das Cobras, uma vez que já houve seu 

deferimento às fls. 315/316.

Quanto ao pedido formulado no quarto parágrafo da petição de fls. 381, 

indefiro o pleito, haja vista que a requerente não manifestou a razão pela 

qual pretende o alvará judicial.

Saliento que a inventariante até o presente momento não juntou o 

comprovante do pagamento do ITCMD, consoante já determinado nos 

autos, o que pode lhe acarretar a perda do encargo, nos termos do art. 

622 do CPC.

Ademais, considerando os pedidos formulados às fls. 339/341, 351/353, 

362/364 e 367/374, referente à venda dos lotes 06, 07, 08, quadra e e lote 

02, quadra Z, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.

Após, à conclusão.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 50495 Nr: 152-43.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANO DO CARMO DA SILVA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583, CYNARA PIRAN - OAB:6805/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a manifestação às fls. 77, intime-se o inventariante 

pessoalmente no endereço fornecido para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste interesse no prosseguimento no feito, sob pena de 

arquivamento.

Decorrido o prazo e devidamente certificado, à conclusão.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 189447 Nr: 7893-22.2015.811.0006

 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: AIRTON CESAR MOREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE TORRES CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELI SIMÕES SANTOS - 

OAB:11.468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA DE PAULA 

FERREIRA - OAB:13.776/MT, FRANSÉRGIO ROJAS PIOVESAN - 

OAB:4848 MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido formulado em fls retro

Remetam-se os autos para o CEJUSC, para designação de audiência de 

conciliação.

Após, intime-se as partes para comparecer à audiência de tentativa de 

conciliação/mediação nos endereços constantes nas fls.132 e 187, 

preferencialmente acompanhados de Advogado (a) ou Defensor Público, a 

ser agendada e realizada pelo CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE 

CONFLITOS E CIDADANIA desta comarca.

O não comparecimento injustificado da parte Autora ou Requerido à 

audiência de conciliação/mediação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de dois por cento do 

valor da causa, revertida em favor do Estado de Mato Grosso.

 Intimem-se.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

As Providências.

 Cumpra-se
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 86549 Nr: 2092-38.2009.811.0006

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADAM, WADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a exequente, através de advogado constituído via DJE, para que 

manifeste nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

comunicação ao TED/OAB (Tribunal de Ética e Disciplina), ante a eventual 

prática de abandono da causa (art. 34, XI, EOAB).

 Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 194040 Nr: 10786-83.2015.811.0006

 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: IRANILDA APARECIDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ORTEGA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

Patrícia Alvares de Oliveira - OAB:20.479

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO COLLÉGIO ALVES - 

OAB:5403/MT, ANNE CHRISTINNE DE L. V. C. ALVES - OAB:OAB/MT 

5.793

 Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

reconhecendo a união estável ocorrida entre Iranilda Aparecida de Souza 

e Luiz Antonio Ortega de Moura durante o ano de 1994 e 2015, 

declarando-a dissolvida, devendo ser partilhados, na proporção de 50% 

(cinqüenta por cento) para cada um, os seguintes bens: 01) Imóvel 

urbano, localizado na Rua A, nº 23, quadra 04, bairro Vitória Régia, nesta 

urbe; 02) 01 máquina de sorvete; 03) 02 freezers; 04) 01 carrinho de 

vender picolé; 05) 01 carretinha lateral para motocicleta; 06) 01 máquina 

rotativa para perfurar poço artesiano com motor Tobata a Diesel e um 

motor elétrico bifásico de 3CV, com uma bomba d’água de 03 polegadas 

com válvula e mangote; 07) verbas trabalhistas no valor de R$ 65.085,83 

(sessenta e cinco mil e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos).Por 

conseqüência, julgo extinto o presente feito, nos termos do artigo 487, 

inciso I do CPC.Sem custas e honorários, na forma da lei, vez que 

beneficiários da justiça gratuita. Intime-se. Cumpra-se.Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações e baixas de estilo. Às 

providências necessárias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002786-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DA COSTA MARQUES (AUTOR(A))

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

ATO ORDINATÓRIO Certifico para os devidos e legais efeitos que 

conforme determina o art. 203 § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de 

INTIMAR o advogado da parte autora a se manifestar nos autos 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004810-73.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE APARECIDA SOARES (ADVOGADO(A))

SERGIO MANTOVANI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

STS - SOCIEDADE DE TERCERIZACAO DE SERVICOS LTDA. (REQUERIDO)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 24 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000426-67.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS JOSE DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

AG DEPÓSITO DE DILIGENCIA

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004820-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

JUDITH MARIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR ROBERTO MARQUES (REQUERIDO)

JULIANO MARQUES RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 24 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004829-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 

RENOVAVEIS - IBAMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSE DE CARVALHO (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA IRMÃOS CRIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 – Atendidos os requisitos formais do 

artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE a presente Carta 

Precatória, observando-se as formalidades e exigências legais, servindo 

esta de mandado. 2 – Caso haja documentação faltante ou pendência de 

diligências a serem custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao 

Juízo deprecante por meio eletrônico visando a regularização no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de devolução na forma do item 2.7.2 da CNGC1. 

3 – Após o cumprimento e ausentes custas pendentes (artigo 268 da Lei 

n. 13.105/2015 – Novo CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as baixas de 

praxe. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 24 de agosto de 2018. RAMON 

FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito 1 2.7.2 – Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o devido recolhimento das custas judiciais, o Diretor do 

Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de origem, constando no ofício 

o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso de novo 

encaminhamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003017-36.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NERCI MARIA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

DOMINGOS SAVIO RIBEIRO PINTO (ADVOGADO(A))

EMANUELLE DE CASSIA SOUZA SANTIAGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AROLDO ELICEU BESOB (REQUERIDO)

JOSE CARLOS SALVIANI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES CERTIDÃO TEMPESTIVIDADE DO RECURSO IMPULSIONAMENTO 

PARA CONTRARRAZOAR Certifico que a apelação interposta pela parte 

apelante é tempestiva (ID 14938327). 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. Cáceres/MT, 

24 de agosto de 2018 Felipe N. Mattioni Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 68461 Nr: 5933-12.2007.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATEBBE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSANTOS TRANSPORTES RODOVIARIO 

DE CARGAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO ANTONIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:6042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO – PARTE AUTORA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, promova o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito, conforme teor do 

despacho retro exarado (fls. 110 - item n. 3).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 159948 Nr: 7721-51.2013.811.0006

 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: JANETE PERIN TURAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.C.CAMPOS & CIA LTDA - ME "DROGARIA 

BEM ESTAR", ELAINE CARDOSO CAMPOS, GERALDO DANTAS DA 

SILVA, DROGARIA IAHN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CANDIDO DE 

CARVALHO BARBOSA LIMA - OAB:16646, MONISE FONTES BARRETO 

- OAB:7882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME SANTANA ORRO SILVA 

- OAB:6072-b

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte requerida, por meio de seu advogado legalmente constituído, para no 

prazo de 10 (dez)dias, comparecer a esta secretaria da 2ª vara cível, 

retirar a Carta Pracatória cuja finalidade é oitiva da testemunha Marcos 

Fernandes da Silva, e protocolizá-la através do sistema PJE. Após deverá 

acostar aos autos comprovante da distribuição da deprecata na Comarca 

indicada no documento expedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142778 Nr: 613-05.2012.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANITA RAMOS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, VI do CPC, impulsiono os presentes autos, a fim 

de intimar a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente 

constituído, para manifestar-se a respeito da certidão negativa do Oficial 

de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 78340 Nr: 4977-59.2008.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBORINA CORRÊA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA TAL, APARECIDA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIEN REYES PUERTAS - 

OAB:216.022 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 III - Dispositivo

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, 

CONFIRMANDO a liminar deferida à fl. 79, reintegrando, de forma definitiva, 

a parte autora na área objeto indicada na exordial.

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

 Por consequência, EXTINGUE-SE o feito com resolução do mérito na 

forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE o processo com as anotações e 

baixas necessárias.

Cáceres/MT, 31 de julho de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 190651 Nr: 8679-66.2015.811.0006

 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: CREUZA DE LOURDES MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA JUNCO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INGRID ZATTAR R. CATELAN - 

OAB:4.413, LUIZ GOMES RIBEIRO - OAB:2220

 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. 

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 
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colheita de outros elementos probatórios.

 5 – CUMPRA-SE. INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 85758 Nr: 1310-31.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARGÉLIA FÁTIMA FANAIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO TADEU CASTRILLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS - 

OAB:11.826/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO SOUZA FAUSTINO - 

OAB:22867/O

 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.: 189437 Nr: 7886-30.2015.811.0006

 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: LUIZ BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

MANIFESTAR NOS AUTOS

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, 

manifestem no feito, requerendo o que entenderem de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193995 Nr: 10755-63.2015.811.0006

 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: ANA LAURA BARBOSA LEAL RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DIST. DE VEICULOS LTDA, RENAULT 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9552

 Código: 193995DECISÃOProcesso 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.(...)1-INTIME-SE o 

Perito nomeado para apresentar proposta de honorários, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, em sintonia com a teoria da distribuição dinâmica da 

prova, mormente o interesse da ré em seu resultado, bem como a 

gratuidade deferida à parte autora, INTIME-SE o segundo réu para o 

adimplemento dos honorários periciais, que deverão ser depositados em 

juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para tal fim, sob pena de 

preclusão.2-Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado para informar a data 

em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, devendo ser intimadas 

as partes. 3-INTIMEM-SE as partes acerca do local e da data assinalada 

para realização da perícia, conforme exigência do art. 474 do Código de 

Processo Civil , devendo o laudo pericial ser apresentado nos autos no 

prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito ser cientificado deste prazo 

(art. 465 do CPC ).4-As partes poderão arguir o impedimento ou suspeição 

do perito, indicar assistentes e formular quesitos no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme prevê o art. 465, §1º, incisos I, II e III do CPC.5-As partes, 

depois de intimadas, poderão manifestar-se sobre o laudo do perito no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada 

uma das partes, neste mesmo prazo, apresentar seu respectivo parecer, 

conforme disposição do art. 477, §1º, do Código de Processo Civil . 6-Vale 

ressaltar que, para desincumbir-se dessa tarefa, o Perito poderá lançar 

mão de qualquer documento que seja suficiente para esclarecer o fato ou 

até mesmo solicitar documentos complementares.7-Por fim, remetam-se os 

autos CONCLUSOS para demais deliberações.8- INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 23 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156869 Nr: 4601-97.2013.811.0006

 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: NAGIB BARREIRAS DE SOUZA, IOMILSON DE PAULA 

SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEISON B. DE ALMEIDA - 

OAB:5269, JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117/MT

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para o fim de: A) com fulcro no art. 5º, inciso 

X, bem como no art. 186 e art. 927 do Código de Processo Civil, 

observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor 

do autores o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de 

correção monetária pelo IPCA/E-IBGE e juros moratórios a 1% ao mês, 

capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 

362 do STJ), sendo inaplicável a Súmula 54 do STJ, tendo em vista a 

ausência de prejuízo aferível na data do evento danoso. B) Com 

fundamento no artigo 402 do Código Civil, condenar o réu ao pagamento 

de indenização por danos materiais o valor de R$ 30,00 (trinta reais) 

corrigidos desde a data do desembolso e juros e mora a partir da 

citação.C) Com fundamento no princípio da causalidade, observando-se 

os critérios fixados no art. 85, §3º do CPC, aliado ao fato de que houve 

sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único do CPC) condenar o réu ao 

pagamento de honorários advocatícios no importe de 10 % (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da condenação.Certificado o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as anotações e baixas 

necessárias.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 23 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 195715 Nr: 867-36.2016.811.0006

 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: FERNANDA SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER DE SOUZA SILVA - 

OAB:8002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A MT

 (...)Diante do exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos iniciais para o fim de:a) declarar a inexistência dos débitos em 

discussão no processo na forma exposta na petição inicial.b) determinar a 

baixa definitiva da anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito 

referente ao débito em discussão no caso em tela.Por conseguinte, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Com fundamento no princípio da 

causalidade, CONDENA-SE a ré ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 

15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do 

CPC.Transitado em julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas 

de estilo.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 23 de agosto de 

2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 77 de 805



 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 15840 Nr: 1304-05.2001.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA SORTICA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS JOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA ROSA LONGO JOB - 

OAB:374372S/P

 (...)Ante o exposto, JULGA-SE EXTINTO o processo sem resolução de 

mérito, com fulcro no artigo 485, incisos III e IV, do CPC.CONDENA-SE a 

parte exequente ao pagamento das despesas e custas processuais 

condizentes à fase de cumprimento de sentença, se houver, além de 

honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor executado, na 

forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC.Após o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e baixas de estilo.Cáceres/MT, 

23 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 156730 Nr: 4419-14.2013.811.0006

 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: JOÃO BOSCO MONTEIRO, IEDA NÚCIA GATTASS 

BATISTA MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:MT 6.735

 (...)Ante o exposto, não merece guarida a pretensão autoral quanto ao 

pedido de reembolso das despesas realizadas. III – DispositivoPosto isso, 

este Juízo ACOLHE PARCIALMENTE a pretensão deduzida pela parte 

autora, razão por que CONFIRMA a medida liminar deferida às fls. 63/67 e 

DECLARA a obrigação de fazer da parte ré custear o tratamento médico 

psiquiátrico da segunda demandante, até sua alta hospitalar, na Clínica 

Especializada Pax, localizada na cidade de Goiânia-GO.E, ainda DECLARA 

a inépcia da petição inicial no que tange ao pedido de dano moral, 

acolhendo a preliminar suscitada pela demandada, nos termos da 

fundamentação supra, com espeque no artigo 330, inciso I do 

CPC.CONDENA-SE, ainda, a parte demandada 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.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, 22 de agosto de 

2018. RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180477 Nr: 2567-81.2015.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA BELTRAME RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA REGINA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 retro do Oficial de Justiça, promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito.

 Eliana de Fátima Segatto Mendes

Técnica Judiciária

 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

 INTIMAÇÃO – PARTES INTEGRANTES DA LIDE

AUDIÊNCIA DESIGNADA

Impulsiono os autos para intimar as partes integrantes da lide, na pessoa 

dos seus Advogados, com a finalidade de que compareçam com seus 

clientes na Audiência de Conciliação agendada para o dia 9 de outubro de 

2018 às 16h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 135881 Nr: 5019-06.2011.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A, NELSON ARAUJO FILHO - OAB:8505-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar Vossa Senhoria, na 

qualidade de Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo 

de 15 dias, manifeste-se no feito acerca da certidão negativa do Oficial de 

Justiça, promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de 

direito.

 Eliana de Fátima Segatto Mendes

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136973 Nr: 6224-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA VILASBOAS SEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 Quanto a eventual realização de audiência de instrução para oitiva de 

testemunhas, posterga-se tal análise, vez que a perícia deverá realizada 

antes da oitiva de testemunhas.NOMEIA-SE como perito especializado um 

dos profissionais da Real Brasil Consultoria, que servirá 

escrupulosamente, independentemente de compromisso para a realização 

de exame pericial. 1-INTIME-SE o Perito nomeado para apresentar proposta 

de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, em sintonia com a teoria 

da distribuição dinâmica da prova, mormente o interesse da ré em seu 

resultado, bem como a gratuidade deferida à parte autora, INTIME-SE o 

segundo réu para o adimplemento dos honorários periciais, que deverão 

ser depositados em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a intimação para 

tal fim, sob pena de preclusão.2-Em seguida, INTIME-SE o perito nomeado 

para informar a data em que iniciará a realização dos trabalhos periciais, 

devendo ser intimadas as partes. 3-INTIMEM-SE as partes acerca do local 

e da data assinalada para realização da perícia, conforme exigência do 

art. 474 do Código de Processo Civil , devendo o laudo pericial ser 

apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. Perito 

ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC ).4-As partes poderão arguir 

o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e formular 

quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, §1º, 

incisos I, II e III do CPC.5-As partes, depois de intimadas, poderão 
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manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil . 6-Vale ressaltar que, para 

desincumbir-se dessa tarefa, o Perito poderá lançar mão de qualquer 

documento que seja suficiente para esclarecer o fato ou até mesmo 

solicitar documentos complementares.7-Por fim, remetam-se os autos 

CONCLUSOS para demais del iberações.8- INTIMEM-SE. 

CUMPRAM-SE.Cáceres/MT, 23 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 206532 Nr: 7642-67.2016.811.0006

 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: ARISTIDES DAMÁSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ALEXANDRINO DE 

LACERDA - OAB:11483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, manifeste 

acerca da devolução das correspondencias juntado aos autos, 

promovendo o andamento do feito e pleiteando o que entender de direito.

 Eliana de Fátima Segatto Mendes

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95265 Nr: 332-20.2010.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALQUIRIA PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:11780/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, recolher a diligência para o oficial de justiça para o 

cumprimento de mandado. 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. Após o pagamento, acostar o 

comprovante aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 180737 Nr: 2685-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE SORVETES JACARÉ LTDA, 

CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA, ROSALVO JORGE CUNHA 

CARNEIRO, BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA

 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:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que é de conhecimento público 

que o executado Comércio de Sorvetes Jacaré Ltda, localizado na Rua 

São Pedro,nº 815, Cavalhada, se encontra fechado há quase 2 (dois) 

anos. Assim, intimo a parte autora, por meio de seu advogado legalmente 

constituído, para, no prazo de 10 (dez)dias, declinar novo endereço nos 

autos para citação das partes.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 160896 Nr: 8713-12.2013.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINER GONÇALVES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO QUIDÁ - 

OAB:2625-MT

 Certifico para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

retro é Tempestivo. Certifico ainda que o Requerido, ora denominado 

Apelante efetuou o devido preparo, conforme guia acostada às fls. 

131/132. Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsionam-se os 

autos INTIMANDO-SE via DJE/MT o Requerente, ora denominado Apelado, 

através de seu advogado legalmente constituído, para que, querendo, 

responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 64545 Nr: 2099-98.2007.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte autora, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, no 

prazo de 10 (dez)dias, se manifestar nos autos e declinar o endereço da 

parte exequente para o devido cumprimento do mandado de citação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 143117 Nr: 996-80.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANE DANTAS PRATTES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA, MOTO 

RACA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MIGUEL ALVIM 

COELHO - OAB:156347, REINALDO AMERICO ORTIGARA - OAB:9552 

MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA

EFETUAR O ADIMPLEMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida, na pessoa de seu 

Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 10 dias, após a 

intimação, sob pena de preclusão, efetue o adimplemento dos honorários 

periciais, que deverão ser depositados em juízo.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 145932 Nr: 4054-91.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FORTUNATO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S.A, BANCO RURAL S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BONSUCESSO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT, 

RENATO RODRIGUES COUTINHO - OAB:14393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069 MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 MG, LEONARDO COSTA FERREIRA 

DE MELO - OAB:OAB/MG 103.997, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A MT, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11.065-A, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:OAB/MG102.818

 CERTIDÃO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 79 de 805



TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

409/413).

Com efeito impulsiono os autos, com a finalidade de que as partes 

apeladas, na pessoa de seu Advogados, no prazo legal, apresentem 

contrarrazões ao recurso interposto.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 201978 Nr: 4656-43.2016.811.0006

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO JOSE RUIZ PELÁ, ROSEMARY PARAVELA 

PELÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA VOLPE ZANINI MENDES 

BATISTA - OAB:167.562/SP, MARINA GOUVEIA DE AZEVEDO - 

OAB:329.619/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON LUIZ PERIN - OAB:8804

 CERTIDÃO

TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

 IMPULSIONAMENTO PARA CONTRARRAZOAR

Certifico que a apelação interposta pela parte apelante é tempestiva (fls. 

339/350-v).

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 196055 Nr: 1087-34.2016.811.0006

 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: JOÃO FRANCISCO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS 

-DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A MT

 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 N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136973 Nr: 6224-70.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA VILASBOAS SEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062-MT

 Código n. 136973

DESPACHO

 1 – Visando à elucidação dos cálculos do débito, considerando a 

impugnação dos cálculos realizados à fl. 210 por ambas as partes, 

ENCAMINHEM-SE novamente os autos à Contadoria deste Juízo para 

esclarecer quanto às manifestações de fls. 212/214, observando os 

parâmetros consignados no acórdão.

 2 – Em seguida, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo 

comum de 10 (dez) dias, pugnando o que entender de direito para o 

prosseguimento da execução.

3 – CUMPRA-SE.

 Cáceres/MT, 23 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002481-25.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIAS & BAPTISTA BISPO LTDA - ME (RÉU)

PAULO SERGIO DIAS (RÉU)

ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1002481-25.2017.8.11.0006. AUTOR(A): 

BANCO BRADESCO S.A. RÉU: DIAS & BAPTISTA BISPO LTDA - ME, 

PAULO SERGIO DIAS, ADILMA APARECIDA BAPTISTA BISPO DIAS 

Devidamente citada, a parte demandada pugnou pela suspensão do 

vertente feito, em razão do deferimento da recuperação judicial em favor 

da empresa demandada (id. 10254610). Intimada para manifestar, a parte 

autora informa que a suspensão da demanda não se aplica aos sócios 

avalistas, de modo que requer o prosseguimento da demanda (id. 

12831162). Pois bem. Sem delongas, conforme dispõe o artigo 6º da Lei 

de nº 11.101/2005, “a decretação da falência ou o deferimento do 

processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e 

de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas 

dos credores particulares do sócio solidário”. No ponto, apesar de a 

empresa Dias Auto Posto Ltda., devedora principal, estar em recuperação 

judicial, não se depara com qualquer óbice à cobrança dos créditos em 

face dos devedores coobrigados, como é o caso dos sócios avalistas, de 

modo que os benefícios da recuperação judicial se operam apenas em 

face da empresa recuperanda e não se estendem aos terceiros 

garantidores. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula nº. 581, que dispõe: “A recuperação judicial do devedor principal 

não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra 

terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia 

cambial, real ou fidejussória”. A propósito, já se decidiu: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APROVAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA E 

DESÁGIO EXCESSIVOS PARA CREDORES QUIROGRAFÁRIOS – 

ILEGALIDADE CONFIGURADA – DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

DE CREDORES NO SENTIDO DE SUPRIMIR AS GARANTIAS REAIS E 

FIDEJUSSÓRIAS – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO AO PROSSEGUIMENTO DAS 

AÇÕES E EXECUÇÕES PROPOSTAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES 

SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL, POR GARANTIA CAMBIAL, 

REAL OU FIDEJUSSÓRIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 581 DO STJ – 

ILEGALIDADE NA ASSEMBLEIA NO QUE TOCA A EXTINÇÃO DE TODAS 

AS AÇÕES DE COBRANÇA, MONITÓRIAS, EXECUÇÕES, OU QUALQUER 

OUTRA MEDIDA TOMADA CONTRA A RECUPERANDA –ARTIGO 6º DA LEI 

N. 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Constatada a irregular 

no plano de recuperação judicial no ponto que toca os credores 

quirografários, em que há diferença no deságio, carência e parcelas, sem 

indicação do fator, incide o disposto no O artigo 58, §2º da Lei 

11.101/2005 o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá 

ser concedida com base no § 1o do referido artigo se o plano não implicar 

tratamento diferenciado entre os credores da classe que o houver 

rejeitado. Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do 
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devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções 

ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, 

por garantia cambial, real ou fidejussória.” Não é crível a previsão no plano 

de recuperação judicial de extinção de todas as ações de cobrança, 

monitórias, execuções judiciais, ou qualquer outra medida tomada contra a 

recuperanda e/ou seus sócios e avalistas, fiadores ou coobrigados em 

geral, referentes aos créditos novados pelo plano, já que o artigo 6º da Lei 

n. 11.101/2005 dispõe que o deferimento do processamento da 

recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações 

e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 

particulares do sócio solidário. (TJMT - Apelação Nº 35628/2018, Quarta 

Câmara De Direito Privado, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira 

Câmara De Direito Privado, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 

25/07/2018) (negritei)” “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE 

EXECUÇÃO PROPOSTA EM DESFAVOR DO AVALISTA – DEVEDOR 

SOLIDÁRIO – ARTGO 265 DO CC – POSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO 

FEITO PRINCIPAL – INVIÁVEL – DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DO CONTRATO – ÔNUS PROBATÓRIO – 

ARTIGO 333, I, DO CPC – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE 

RECURSAL – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato 

de a empresa ter deferido, em seu favor, o pleito referente a recuperação 

judicial, não suspende as ações propostas contra o avalista, ainda que 

sócio da recuperanda, uma vez que se trata de devedor solidário, não 

abrangido pelos efeitos da recuperação. [...]. (TJMT - Ap 16189/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015) (negritei)” Em outras 

palavras, nada impede que o crédito seja cobrado dos sócios avalistas, 

como ocorre na hipótese dos autos, a teor do que dispõe o art. 49, § 1º, 

da Lei nº. 11.101/05, senão vejamos: “Art. 49. Estão sujeitos à 

recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda 

que não vencidos. § 1º Os credores do devedor em recuperação judicial 

conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e 

obrigados de regresso”. Assim, na hipótese, não se afasta a possibilidade 

de prosseguir a demanda em face dos devedores solidários, haja vista 

que, como já acenado, resta configurada a responsabilidade dos avalistas 

(devedores solidários), no cumprimento das obrigações assumidas no 

contrato objeto da demanda, até porque, pela natureza da garantia (aval), 

não existe preferência de ordem da execução. Convém ressaltar, por fim, 

que, nos autos da recuperação judicial, não se estendeu a suspensão aos 

feitos em que os sócios da empresa recuperanda figurar. Posto isso: 1 – 

Este Juízo INDEFERE o pedido de suspensão do feito com relação aos 

avalistas/demandados Paulo Sérgio Dias e Adilma Aparecida Baptista 

Bispo, mantendo-se a suspensão determinada nos autos da recuperação 

judicial apenas em face da empresa recuperanda Dias Auto Posto Ltda. 2 

– CERTIFIQUE-SE acerca da apresentação de resposta pela parte 

demandada. 3 – Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito para o prosseguimento da vertente 

demanda, sob pena de extinção. 4 – Por fim, CONCLUSOS. 5 – 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 22 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004044-54.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IDARIO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

H. M. DA COSTA IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO Processo: 1004044-54.2017.8.11.0006. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: H. M. DA COSTA 

IMPORTACAO E EXPORTACAO - EPP Deferida a liminar de busca e 

apreensão do veículo objeto dos autos (id. 9037215), aportou certidão do 

Sr. Oficial de Justiça dando conta de que o Sr. Hélio, representante da 

empresa demandada, informou que não mais possui o veículo, uma vez 

que vendeu para terceiro, não sabendo informar o seu paradeiro (id. 

9830585). Após, a parte demandada apresentou a contestação de id. 

10385612, arguindo, preliminarmente, a inconstitucionalidade do § 3º do 

art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a fim de possibilitar a apresentação de 

contestação antes da execução da liminar de busca e apreensão, sob 

pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do 

contraditório. Ainda, formula pedidos revisionais do contrato de alienação 

fiduciária. A réplica fora juntada pelo Banco autor no id. 12373709, 

ocasião em que suscitou, em preliminar, a intempestividade da 

contestação. Pois bem. É cediço que, nas ações de busca e apreensão, 

com base no descumprimento de contrato de garantia fiduciária, 

aplicam-se as normas do Decreto-lei n. 911/1969. Nesse passo, a 

constitucionalidade do aludido decreto já fora reconhecida pelo Supremo 

Tribunal Federal, segundo o qual: “Inicialmente, anota-se que o art. 3º e 

parágrafos do Decreto-Lei n. 911/69, cuja constitucionalidade já foi 

reconhecida pelo egrégio Supremo Tribunal Federal e também por esta 

Corte Superior de uniformização jurisprudencial, não ofende os princípios 

do contraditório e da ampla defesa, mas, ao contrário, observa os 

imperativos da celeridade, economicidade e segurança jurídica. Nesse 

sentido: STJ, REsp n. 151.272/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, DJ de 10.12.2002; e REsp n. 678.039/SC, 4ª Turma, relator 

Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 14/03/2005. (...) (STJ - REsp n. 

1.183.638/MS, Rel. Ministro Massami Uyeda, 20/10/2010)”. No mesmo 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 

911/69 - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - 

INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI 911/69 - REJEIÇÃO 

-CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 

GARANTIA - MORA CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO 

VALOR TOTAL DO DÉBITO - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA 

PROPRIEDADE - ABUSIVIDADES DO CONTRATO ALEGADAS DE FORMA 

GENÉRICA - NÃO CONHECIMENTO. 1. Não há cerceamento de defesa nem 

nulidade da sentença proferida sem a realização de perícia e oitiva de 

testemunhas, quando essas provas são desnecessárias ao julgamento da 

lide. 2. A constitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 já foi reconhecida 

pelos Tribunais Superiores, que entenderem pela compatibilidade do art. 3º 

do decreto com os princípios do contraditório, da ampla defesa e da 

liberdade contratual. 3. O fato de o veículo alienado fiduciariamente ter se 

acidentado não descaracteriza a mora do devedor. 4. De acordo com o 

Decreto-Lei nº 911/69, após a execução da liminar de busca e apreensão, 

não efetuado o pagamento integral da dívida no prazo de 05 dias, 

consolidam-se a posse e a propriedade do bem em favor do credor 

fiduciário. 5. Deve ser mantida a sentença que não admitiu a alegação de 

abusividade dos encargos contratuais, suscitada de maneira genérica na 

contestação. (TJMG - Apelação Cível 1.0607.13.003408-7/001, Relator(a): 

Des.(a) Octávio de Almeida Neves (JD Convocado) , 15ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 01/03/2018, publicação da súmula em 09/03/2018) 

(negritei)” Sendo assim, no que toca ao prazo de resposta, o decreto multi 

aludido dispõe que: “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, 

desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 

2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida 

liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 3o O 

devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da 

execução da liminar.” Verifica-se que a aludida norma não dispõe acerca 

da obrigatoriedade da citação do réu para que haja a apresentação de 

resposta, garantindo que a faculdade para apresentar defesa se inicia 

com a execução da liminar. A propósito, o egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso já se manifestou acerca da intempestividade da 

contestação apresentada antes da execução da liminar: “RECURSO DE 

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR - 

IMPOSSIBILIDADE - PRAZO 15 DIAS APÓS A EXECUÇÃO - DEFESA 

INTEMPESTIVA - RECURSO DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão 

de bem alienado fiduciariamente não se admite a contestação enquanto 

não for executada a respectiva liminar. O prazo para purgar a mora e para 

contestar conta-se da execução da liminar, não de qualquer outra data. 

(TJMT - Ag 67406/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, 

Publicado no DJE 08/07/2015) (negritei) Por outro lado, em caso de não 

cumprimento da liminar, diante da não localização do veículo, a lei autoriza 

a conversão da ação para a ação de depósito ou mesmo ação executiva, 

que deve ser expressamente requerida pela parte autora, na forma do 

artigo 4º do Decreto-lei n. 911/69. Dessa forma, somente é possível a 

citação e a defesa do réu após o cumprimento da liminar ou da conversão 

da ação. Sobre o tema, discorre Nelson Nery Junior, em sua obra Leis 
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Civis Comentadas: “3. Contestação. Pode haver contestação antes de 

executada a liminar de busca e apreensão, desde que restrita às matérias 

de ordem pública, que independem de requerimento ou alegação para 

serem conhecidas pelo juiz (Nery Junior, Nelson; Nery, Rosa Maria de 

Andrade. Leis civis comentadas. Pág. 158. 2ª edição. ver. ampl. e atual. 

São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2010)” No vertente caso, como 

as razões da contestação apresentada não versam sobre matérias de 

ordem pública, não se pode conhecer, por ora, da contestação, embora 

possa a peça permanecer no processo, já que somente após o 

cumprimento da liminar de busca e apreensão ou conversão em ação de 

depósito é que terá início o prazo de resposta, como já acenado. Posto 

isso: 1 – Este Juízo INDEFERE a arguição de inconstitucionalidade do 

Decreto-lei n. 911/69 e NÃO CONHECE da contestação apresentada no id. 

10385612, nos termos da fundamentação supracitada. 2 – Diante da 

certidão de id. 9830585, INTIME-SE a parte autora para indicar o endereço 

a fim de que seja localizado o veículo objeto da ação de busca e 

apreensão ou pugnar o que entender de direito no prazo de 15 dias, sob 

pena de extinção do feito. 3 – Após, CONCLUSOS. 4 – INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 23 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002270-52.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARAYSA TEIXEIRA AGOSTINHO RAYMUNDO (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO CORBELINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 82 de 805



17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente permaneceu inerte, não colacionou nenhum 

documento que demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do 

benefício, o que por si só denota a inexistência de situação de 

miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a requerente 

poderia ter apresentado extratos bancários comprovando ausência de 

movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo certidões de 

não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se que o 

benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 24 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002497-42.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE SOARES BESERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 
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circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, havendo 

permanecido inerte, o que por si só denota a inexistência de situação de 

miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a requerente 

poderia ter apresentado extratos bancários comprovando ausência de 

movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo certidões de 

não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se que o 

benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 24 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003006-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO EGUES DORADO (AUTOR(A))

LUANDA MORAIS PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 
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configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a parte requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

apresentando ao juízo cópia da CTPS, extratos bancários relativo a 

período intermitente, holerites e declarações de imposto de renda. Todavia, 

fato é que a DIRPF 2018-2017 indica que ele teve rendimentos tributáveis 

no ano de 2017 no total de R$ 106.742,67 (cento e seis mil, setecentos e 

quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos). Aplicando-se as 

deduções legais, imposto retido na fonte e contribuição previdenciária 

oficial, mesmo assim ele auferiu renda superior a R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) líquidos por mês, quantia superior a 3 (três) salários mínimos, o que 

por si só denota a inexistência de situação de miserabilidade ou pobreza, 

conforme afirma. Não bastasse, a requerente poderia ter apresentado 

extratos bancários em período mais abrangente, ou seja, demonstrando a 

movimentação financeira diária nos últimos 3 (três) meses, comprovando 

ausência de movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo 

certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 24 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1002496-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ALINE SAMPAIO DE OLIVEIRA DA ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 85 de 805



Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

permanecendo inerte, o que por si só denota a inexistência de situação de 

miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a parte 

requerente poderia ter apresentado extratos bancários comprovando 

ausência de movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo 

certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 24 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002284-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA SILVA VERNUCCI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S.A. (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

FEDERAL DE SEGUROS S/A EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL 

(REQUERIDO)

ITAU SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 

ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 
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a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

permanecendo inerte, o que por si só denota a inexistência de situação de 

miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a parte 

requerente poderia ter apresentado extratos bancários comprovando 

ausência de movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo 

certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 24 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002500-94.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LUIZ DA CONCEICAO MORAES (REQUERENTE)

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO A assistência judiciária gratuita remonta suas 

origens no século XX, quando o texto constitucional de 1939, em seu art. 

72, fez menção dessa proteção, exigindo "rendimento ou vencimento que 

percebe e os encargos pessoais ou de família", acompanhado de atestado 

de pobreza, expedido pelo serviço de assistência social (art. 74). Foi, 

entretanto, o art. 2º, § 1º, da Lei 5.478/68 que criou a "simples afirmativa", 

concluindo o texto do art. 4º da Lei 1.060/50, finalizado pela atual redação 

da Lei n. 7.510/86. A Lei n. 1.060/50, conhecida como lei de assistência 

judiciária gratuita, prevê: Art. 4º. A parte gozará dos benefícios da 

assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 

inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 

os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. 

(Redação dada pela Lei nº 7.510, de 1986). A Constituição, por sua vez, 

dispõe: Art. 5.º (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral 

e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; Malgrado a 

Constituição da República – norma suprema – traga previsão expressa de 

que para o usufruto do benefício da assistência judiciária gratuita é 

necessária comprovação da insuficiência de recursos, a jurisprudência 

pátria tem admitido a simples declaração da parte como presunção juris 

tantum de carência. Entretanto, como se trata de presunção relativa, caso 

haja provas nos autos de que as partes tenham condições para arcar com 

as despesas do processo, o pedido pode e deve ser indeferido, na forma 

do §1º do art. 4º da Lei n. 1060/50: § 1º. Presume-se pobre, até prova em 

contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de 

pagamento até o décuplo das custas judiciais. (Redação dada pela Lei nº 

7.510, de 1986). Nesse sentido: JUSTIÇA GRATUITA. LEI 1.060/50. 

ALEGAÇÃO DE CONDIÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. 

IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTA CORTE. SÚMULA 07/STJ. I - O 

benefício da justiça gratuita é concedido mediante a simples afirmação da 

parte de que não está em condição de arcar com as custas do processo. 

Entretanto, tal afirmação possui presunção juris tantum, podendo ser 

confrontada por outras provas lançadas aos autos, nos termos do § 1º do 

art. 4º da Lei 1.060/50. II - A decisão do Tribunal a quo que indefere pedido 

de justiça gratuita com base nas provas dos autos não pode ser revista 

nesta Corte ante o óbice previsto na súmula 7/STJ. III - Recurso especial a 

que se nega provimento. (STJ – REsp 1052158 SP 2008/0091440-2 – 

Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO - Julgamento: 17/06/2008 – T1 - 

PRIMEIRA TURMA - Publicação: DJe 27/08/2008) Hodiernamente, nota-se 

uma verdadeira banalização do instituto, criado originariamente para 

ampliar o acesso à justiça e assim propiciar a todos os cidadãos garantir 

seus direitos. Cotidianamente pedidos são formulados para usufruto do 

benefício por pessoas que evidentemente têm condições para arcar com o 

custo do processo judicial, sem que com isso incorram em qualquer 

sanção. Magistrados atropelados pelo volume de trabalho raramente se 

dão conta da situação, que contribui para o excesso de litigiosidade, uma 

vez que simplesmente todos podem litigar sem ter custo algum. Ora, a 

interpretação dada pela jurisprudência majoritária, no sentido de que basta 

a afirmação da parte, consentânea com o que dispõe o art. 4º da lei 

mencionada, serve de início de prova, contudo, como já asseverado, se 

houver outros indícios do contrário ou até mesmo provas, deve o benefício 

ser indeferido. Ainda, se evidenciado que a parte forjou tal declaração, 

deve sofrer as consequências cíveis e criminais de tal atitude. Importante 

destacar também que o Novo Código de Processo Civil preceitua em seu 

artigo 99, §2º: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser 

formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de 

terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir 

o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. Em recente aresto colhido no Colendo 

Superior Tribunal de Justiça, especificamente no Recurso Especial n. 

1.584.130/RS, sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, na égide do 

Novo Código de Processo Civil, restou consignado à presunção relativa 

atinente à declaração prestada pelo interessado no benefício, como 

também verberou no sentido da vigência do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.050/1960, viabilizando, inclusive, o indeferimento de ofício do pedido 

havendo fundada razão que vislumbre a patente falta dos pressupostos 

legais para o acolhimento da gratuidade de justiça. Nesse sentido, segue a 

ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE 

RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE 

DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR 

CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE 

CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. 

INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE 

DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Por 
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ocasião do julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, relator Ministro 

Raul Araújo, a Corte Especial pacificou, no âmbito do STJ, o entendimento 

de que "[é] desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o 

próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita". 2. Consoante 

a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de 

obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de 

veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado 

deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, 

devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer 

frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. 3. 

Nos recentes julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 

249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, relatados pelo 

Ministro Edson Fachin, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição 

Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência 

jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5º, LXXIV, 

da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar 

que abrange a gratuidade de justiça. 4. Por um lado, à luz da norma 

fundamental a reger a gratuidade de justiça e do art. 5º, caput, da Lei n. 

1.060/1950 - não revogado pelo CPC/2015 -, tem o juiz o poder-dever de 

indeferir, de ofício, o pedido, caso tenha fundada razão e propicie 

previamente à parte demonstrar sua incapacidade econômico-financeira 

de fazer frente às custas e/ou despesas processuais. Por outro lado, é 

dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito 

e garantir às partes igualdade de tratamento. 5. É incontroverso que o 

recorrente tem renda significativa e também aposentadoria oriunda de 

duas fontes diversas (previdências oficial e privada). Tal fato já 

configuraria, com base em regra de experiência (arts. 335 do CPC/1973 e 

375 do novo CPC), indício de capacidade financeira para fazer frente às 

despesas do processo, a justificar a determinação de demonstrar-se a 

incapacidade financeira. Como não há também apuração de nenhuma 

circunstância excepcional a justificar o deferimento da benesse, é 

descabido, em sede de recurso especial, o reexame do indeferimento do 

pedido. 6. Recurso especial não provido. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 

17/08/2016) (Destaque) Devidamente intimada a comprovar a insuficiência 

de recursos, a requerente não colacionou nenhum documento que 

demonstrasse sua real necessidade ao deferimento do benefício, 

permanecendo inerte, o que por si só denota a inexistência de situação de 

miserabilidade ou pobreza, conforme afirma. Não bastasse, a parte 

requerente poderia ter apresentado extratos bancários comprovando 

ausência de movimentação financeira, existência de dívidas ou mesmo 

certidões de não possuir carros ou imóveis, porém não o fez. Destaca-se 

que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado as pessoas 

realmente necessitadas e a insuficiência de recursos deve ser 

demonstrada. Em complemento, a taxa judiciária e as custas judiciais 

devem ser recolhidas no ato da distribuição da petição inicial, sendo 

vedado o deferimento para serem recolhidas no final, exceto nos casos 

previstos em lei (item 2.14.2, CNGC). No caso vertente, reputa-se ausente 

comprovação da situação de hipossuficiência econômica e financeira. 

Ante todo o exposto: 1 – INDEFERE-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita, com fundamento no art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88, c/c 

art. 4º, §1º, da Lei n. 1060/50 e o artigo 99, §2º do Código de Processo 

Civil. 2 – INTIME-SE a parte embargante para regularização do pagamento 

das custas e despesas processuais no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção do processo, ante a ausência de pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. 3 – CUMPRA-SE. 

Cáceres-MT, 24 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000935-95.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN (ADVOGADO(A))

KLEBER RAMOS DA SILVA 09627945706 (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RICARDO ALEXANDRE RICCIELLI SOBRINHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DESPACHO Processo: 1000935-95.2018.8.11.0006. 

EXEQUENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: KLEBER RAMOS DA SILVA 09627945706 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 da 

devedora até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854 do Código 

de Processo Civil. Caso a diligência seja positiva de modo a tornar 

indisponíveis recursos financeiros da executada, deverá a mesma ser 

intimada pessoalmente (art. 854, §2° do 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, sem prejuízo do 

exercício do direito de defesa pelo executado, nos moldes acima em caso 

de indisponibilidade parcial. No mesmo prazo, nos termos do art. 9º do 

CPC, manifeste-se o credor quanto a petição de id. 14395063 do 

executado. Reoportunizo, ainda, ao exequente, se manifestar quanto ao 

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 

N a c i o n a l  d e  I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional. Intime-se. Cumpra-se. Cáceres/MT, 20 de agosto de 2018. 

Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho Juiz de Direito

Expediente

 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:

 INTIMAÇÃO da parte autora , na pessoa de seu advogado, para, efetuar o 

pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$35,00 (Trinta e 

cinco reais)a fim de possibilitar a intimação de Jaci Mudesto de Oliveira, 

bem como, providenciar a retirada e publicação do Edital para intimação 

dos demais requeridos .

 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:

 Certifico para os devidos e legais efeitos que, decorreu o prazo para a 
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parte autora efetuar o pagamento da dívida, tendo em vista que foi 

devidamente intimado às fls.128/128vº. Razão pela qual, encaminho os 

autos à expedição de documentos a fim de proceder a expedir mandado 

de Penhora/avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 3781 Nr: 119-73.1994.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, SIDERLEI MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENING - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A 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 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.: 159517 Nr: 7280-70.2013.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAPG, SSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-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 autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de fls. 

69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 182069 Nr: 3524-82.2015.811.0006

 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): E HIPOLITO DA SILVA E CIA LTDA ME, EDSON 

HIPOLITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora, com o fito de que, no 

prazo de 15 dias realize a retirada do Edital expedido, bem como 

providencie sua publicação e comprovação do ato.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 84431 Nr: 13-86.2009.811.0006

 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 CLAUDIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE SOUZA 

- OAB:4210 MT, FRIEDERICK BRUM VIEIRA GLUGER- ESTAGIARIO - 

OAB:16358-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648 SP

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado para que 

informe se houve resolução da lide e adesão ao acordo, requerendo o que 

entender pertinente em 10 dias, tendo em vista que decorreu o prazo 

requerido às 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 197209 Nr: 1755-05.2016.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZELEY GATTAS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO GARCIA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERBERT DIAS - OAB:

 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 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

decurso de prazo para o executado (fls.85), promovendo o regular 

andamento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 162498 Nr: 10289-40.2013.811.0006

 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: ANDREA MONTEIRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARCELA MAC LEOUD DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 INTIMAÇÃO das partes, nas pessoas de seus advogados, para tomarem 

conhecimento da audiência de conciliação agendada para o dia 

16/10/2018 às 16:00hs

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 171900 Nr: 7694-34.2014.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.C.S.M., IOLANDA ANDRÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODONTO MÉDICA PLANO DE SAÚDE 

ODONTOLÓGICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13352-OAB-MT, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO 

- OAB:20572-MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4032 MT, 

HUGO BARROS DUARTE - OAB:5373

 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), BACEN/JUD, assim 

como acerca de outras medidas que entender pertinentes, inclusive 

esclarecer quanto o interesse na expedição de certidão para fins de 

protesto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 193394 Nr: 10401-38.2015.811.0006

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACOB HUCK NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. S. LOURENÇO AGRÍCOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FERREIRA FREITAS - 

OAB:OAB-SP 121.567, MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - 

OAB:13.150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY PEREIRA DE SOUZA - 
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OAB:182679-SP

 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 das partes, para 

que informem se o acordo restou concretizado, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 135549 Nr: 4648-42.2011.811.0006

 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: JOSÉ CARLOS DA MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, MARIA HELENA MACEDO 

CABRAL, ESPOLIO DE HERMES BENITEZ CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON TUBINO SILVA - 

OAB:5239-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 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 05 (cinco) dias, manifestar acerca da petição(ões) e 

documentos acostados às folhas 340/343. Eu, Joel Soares Viana Junior, 

Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 184019 Nr: 4665-39.2015.811.0006

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOANA LOPES DE OLIVEIRA

 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:

 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 autora 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de fls. 

115, promovendo o regular andamento do feito. Eu, Joel Soares Viana 

Junior, Analista Judiciário, digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 151290 Nr: 10122-57.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNEIA DE ALMEIDA DUARTE

 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$ 35,00 (trinta e cinco) 

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.: 100171 Nr: 5264-51.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER FANAIA DIAS, LUIZ ROBERTO DELFIM, 

ANTONIO GARCIA OURIVES, JONES ANGELO BISINELLA, ANTONIO 

TEODORO FERREIRA MENDES, MITIE KISHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANECLEIA MARTINS XAVIER - 

OAB:39743, RENATO BENVINDO FRATA - OAB:27187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A MT, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A MT

 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(s) parte(s) 

exequente(s) para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar(em) e 

comprovar(em) se realizaram a adesão ao acordo e/ou requererem o que 

entender de direito, tendo em vista que as datas de adesão poderão 

divergir para cada Exequente. Eu, Joel Soares Viana Junior, Analista 

Judiciário, digitei.

 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$ 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.: 149645 Nr: 8319-39.2012.811.0006

 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): PATRICIA ABRÃO, VANI 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: JUAREZ RODA JUNIOR - 

OAB:18.422

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para 

manifestar acerca da petição da parte requerida acostada às fls.158/163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 159184 Nr: 6931-67.2013.811.0006

 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): INDÚSTRIA COMÉRCIO DE FERRO AÇO LTDA 

ME, MARIA TEREZINHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A-OAB-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 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo atualizado do 

débito, acrescido da multa de 10%, assim como o pagamento da diligência 

do oficial de justiça para cumprimento de mandado de penhora e 

avaliação, nos termos da decisão de fls. 142.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 226813 Nr: 12021-17.2017.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITO LUIZ PASSOS -ME, BENEDITO LUIZ PASSOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA PROTEINAS MS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE OLIVÃ DE SANTANA - 

OAB:13.109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTAVIO FERNANDO DE 

OLIVEIRA - OAB:12101/B

 Impulsiono os autos para intimação dos advogados das partes para 

tomarem conhecimento acerca do auto de penhora a seguir transcrito: 

TERMO DE PENHORA

Aos 17 dias do mês de agosto de dois mil e dezoito nesta 3ª secretaria da 

Vara cível da Comarca de Cáceres/MT, onde se encontrava presente 

Excelentíssimo Dr. Ricardo Alexandre R. Sobrinho – Juiz de Direito, comigo 

Gestora Judicial, a seu cargo ao final assinado, nos autos de Ação de 

Cumprimento de Sentença com o código 226813 e n 

12021-17.2017.811.0006 em que figura como requerente Benedito BR>

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138008 Nr: 7444-06.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURICE GERALDES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482 MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EXPEDITO FIGUEIREDO DE 

SOUZA - OAB:4.210//MT

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 15 (quinze)dias, requerer o que entender de direito.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 149588 Nr: 8257-96.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR BOCARDI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHMITT - OAB:14360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, em obediência ao art. 1º do 

Provimento n.68, de 3 de maio de 2018, da Corregedoria Nacional de 

Justiça, INTIMO a parte autora, por meio de seu advogado, para que fique 

ciente de que será expedido Alvará visando o levantamento do valor 

objeto da RPV, bem como, querendo, apresente impugnação. Em ato 

contínuo, impulsiono os autos em carga ao requerido para que também 

fique intimado.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 63710 Nr: 1240-82.2007.811.0006

 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: FABRÍCIO CASSIANO MATEUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA 4ª CIRETRAN DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GARCIA MECHI 

CARNEIRO - OAB:9419/MT, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - 

OAB:12.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10827, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, intimo a Parte Autora, 

através de seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias 

acoste nos autos os dados bancários do próprio autor ou a imprescindível 

procuração que expressamente dê poderes ao advogado de "receber e 

dar quitação", considerando que não existe tais poderes inseridos nem na 

procuração de fls. 13, nem no substabelecimento de fls. 64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 95551 Nr: 618-95.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO PERES RODRIGUES - ME, 

AMARILDO PERES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que estes autos foram 

remetidos em carga ao Exequente na data de 12.07.2018 e até a presente 

data NÃO nos devolveram. Isto posto, nos termos do art. 152, inciso VI do 

NCPC c/c 234, §§1ºe 2º do CPC/15 e Seção 10, art.431 da CNGC/CGJ, 

pelo presente, impulsionam-se os autos INTIMANDO-SE o Procurador Geral 

do Estado de Mato Grosso para que no prazo de 3 (três) dias os devolva 

a esta Escrivania.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 150783 Nr: 9579-54.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R R DONNELLEY MOORE EDITORA E GRÁFICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

MATO GROSSO-UNEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MENDES RIBEIRO - 

OAB:208.191/SP, ENDRIGO PURINI PELLEGRINO - OAB:231.911/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL ADORNO LOPES - 

OAB:143085/mt, HUGO FRANCO DE MIRANDA - OAB:14935/O, 

JANAINA HELOYSA SANTOS - OAB:14.296, JAQUELINE DA SILVA 

ALBINO - OAB:5988/MT, KARISIA GODA CARDOSO PASTOR ANDRADE 

- OAB:12.768, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:, RAFAELA EMÍLIA BORTOLINI - OAB:15976, THIAGO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB:15256, WILLIAN CEZAR NONATO 

DA COSTA - OAB:

 Considerando a devolução da Carta Precatória, amparada pelo art. 152, 

VI, do NCPC, impulsiono os autos INTIMANDO A PARTE AUTORA, por meio 

de seu advogado, para que oferte suas alegações finais, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 139517 Nr: 9137-25.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCILA MARQUES C D COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

139517 §!.¢2¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS
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AUTOS N.º 9137-25.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): TARCILA MARQUES C D COSTA

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): TARCILA MARQUES C D COSTA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 24/10/2011

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.458,36

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICIPIO DE CACERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

740/2011, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 23 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 144447 Nr: 2391-10.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONILDO BATISTA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO 

DE CÁCERES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

144447 §!/MP¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2391-10.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução Fiscal

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): RONILDO BATISTA CARVALHO

CITANDO(A, S): Executados(as): RONILDO BATISTA CARVALHO, CPF: 

95001700191

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.012,37

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. 1901/2011, que pretende a satisfação 

da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

Técnica Judiciária,, digitei.

 Cáceres - MT, 23 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154877 Nr: 2356-16.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVILSON TEODORO DE SOUZA SOBRINHO, 

ROVILSON TEODORO DE SOUZA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

154877 §!0Qn¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 2356-16.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ROVILSON TEODORO DE SOUZA SOBRINHO e 

ROVILSON TEODORO DE SOUZA SOBRINHO

CITANDO(A, S): Executados(as): Rovilson Teodoro de Souza Sobrinho 

Executados(as): Rovilson Teodoro de Souza Sobrinho

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.539,26

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20121912, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. Eu, Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro, 

técnica judiciária, digitei.

 Cáceres - MT, 23 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES:

 Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 154877 Nr: 2356-16.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVILSON TEODORO DE SOUZA SOBRINHO, 

ROVILSON TEODORO DE SOUZA SOBRINHO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

151417 §!0/2¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 10255-02.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

EXECUTADO(A, S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): ANTONIO CARLOS DA SILVA, CPF 

111.632.751-15

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/05/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.403,25

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: Cuida-se de Execução Fiscal proposta pela Fazenda 

Pública do MUNICIPIO DE CÁCERES em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

123/2012, 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, 23 de agosto de 2018.

Julienne de Melo Kill Aguirre

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Rua das Maravilhas

 Bairro: Cavalhada

Cidade: Cáceres-MT Cep:78200000

Fone: (65) 3211-1300.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 151417 Nr: 10255-02.2012.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Fiscal ME096

Prazo do Edital:

Nome do(a) Citando(a):

Resumo da Inicial:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 136309 Nr: 5492-89.2011.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES JAÓ LTDA, DIERLY 

BALTAZAR FERNANDES SOUZA, RONAN GERALDO GOMES DE SOUZA, 

RENATO FERNANDES SOARES, ODETE MARIA FERNANDES SOUZA, 

DAYSE BALTAZAR FERNANDES SOUZA, JOSÉ PEREIRA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA HELENA PAIVA 

SOARES - OAB:205.733/SP, MAURO RUSSO - OAB:25463/SP, OTAVIO 

FERNANDO DE OLIVEIRA - OAB:12101/MT

 CERTIFICO que o Exequente apresentou TEMPESTIVAMENTE Embargos de 

Declaração às fls. 340/345, assim, nos termos do art. 152, VI, do NCPC, 

impulsiono os autos INTIMANDO OS EXECUTADOS para que apresentem 

contrarrazões ao Embargos, no prazo de 05 (cinco) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

 Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 199616 Nr: 3194-51.2016.811.0006

 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: RICARDO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO DIRETORIA DE CONCURSOS, ATENA RH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA - 

OAB:8156

 Nos termos do artigo 152, inciso VI do NCPC, INTIMO a parte autora, por 

meio de seu advogado, para que se manifeste o teor da Certidão referente 

à Carta Precatória devolvida às fls. 191/192, requerendo o que entender 

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

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 175159 Nr: 10061-31.2014.811.0006

 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: GONÇALVES CORDEIRO PROPAGANDA E MARKETING 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE 

LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TULIO CESAR ZAGO - 

OAB:12.737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC/15, INTIMO O IMPETRANTE 

para que fique ciente do retorno dos autos e requeira o que entender de 

direito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 82648 Nr: 9119-09.2008.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - 

OAB:11.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 111 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 98639 Nr: 3723-80.2010.811.0006

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT, TÚLIO AURÉLIO CAMPOS 

FONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - 

OAB:5390/MT, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES/MT 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bianca Klein Dias - 

OAB:MT0014062O, CLAUDIO PALMA DIAS - OAB:3523-A/MT

 Certifico que o movimento "Com Resolução do Mérito->Improcedência", de 

27/03/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10292, de 11/07/2018 e publicado 

no dia 12/07/2018, onde constam como patronos habilitados para 

receberem intimações: HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/MT, 

PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, representando o 

polo ativo; e BIANCA KLEIM DIAS - OAB:14062, CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT, representando o polo passivo. CERTIFICO, ainda, que o 

Requerente apelou TEMPESTIVAMENTE às fls. 204/208, bem como que é 

isento de preparo por tratar-se de Fazenda Pública. Assim, amparada pelo 

art. 152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO o Requerido, ora denominado 

Apelado, para que, no prazo de 15 dias apresente as suas contrarrazões 

ao referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 148777 Nr: 7326-93.2012.811.0006

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO ENIVALDO CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONE KAROLINE GONÇALVES 

HOLANDA - OAB:20694, VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - 

OAB:9495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0, Mateus Alves Araújo - OAB:0, PROCURADOR DO 

INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL - OAB:, PROCURADOR 

FEDERAL - LEANDRO AUGUSTO REZENDE SILVEIRA - OAB:, 

PROCURADOR GERAL FEDERAL ESPECIALIZADO - INSS - OAB:, 

WESLEY LAVOISIER DE BARROS NASCIMENTO - OAB:

 Amparada pelo artigo 152, inciso VI do CPC, impulsiono os autos 

INTIMANDO A PARTE AUTORA para que se manifeste sobre o laudo 

pericial juntado às fls. 180/183, no prazo de 10 (dez) dias.

 Ana Verônica Bisinoto Rojas

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 167101 Nr: 3949-46.2014.811.0006

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-M.T, ANTONIO 

SALVADOR DA SILVA, ALVASIR FERREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO SORTICA DE LIMA - 

OAB:7485MT, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:, 

SOLANGE HELENA SVERSUTH - OAB:7807

 Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, decido: a)Declarar 

saneado o feito e remeter à fase instrutória;b)Designar audiência de 

instrução e julgamento para o dia 20/09/2018 às 14h00min, para a oitiva 

das testemunhas Deonísio de Moraes e Francisco Batista, , devendo a 

intimação dos Servidores Públicos, serem feitas na via judicial, conforme 

dispõe o § 4º, III do art. 455 e, aos demais, incumbe ao Advogado da parte 

proceder com a notificação para que compareçam ao ato, forte no art. 

455, §§ 1º, 2º e 3º, ambos do NCPC;c)Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 88577 Nr: 4081-79.2009.811.0006

 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: DEBORA PACHECO QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA PACHECO QUIDA - 

OAB:10.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 81 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 10472 Nr: 872-25.1997.811.0006

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS, EDNIR LEAL DE PAULA, 

VERA HELENA DE ARRUDA FANAIA MONTEIRO, ESDRAS CRAPALDI 

LEITÃO, MARIA LUIZA RAMOS DE FARO, JOÃO PORTO RODRIGUES, 

MARLENE DAS GRAÇAS FORNANCIARI TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT, 

MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO DAN - OAB:3565-A, 

MARIA SÔNIA ALVES - OAB:3593-B/MT, PAULA MARCIA CACERES 

DAN - OAB:3.621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO DE CÁCERES/MT - 

OAB:

 Vistos, etc.

Cuidam-se de Embargos de Declaração interpostos por Manoel Alvares 

Campos (fls. 7735/7740), sob alegada omissão na decisão retro.

O autor se manifestou à fl. 7742/7743.

Os requeridos manifestaram-se à fl. 7744.

Manifestação do Município de Cáceres às fls. 7745.

É o que merece registro.

Fundamento e Decido.

Em razão da tempestividade, os Embargos devem ser conhecidos.

No mérito, razão assiste ao embargante.

O art. 1.022 do CPC preleciona: Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De fato, observando a sentença retro, nota-se a existência de erro 

material no que tange à não inclusão do nome do requerido Manoel 

Alvares Campos na parte dispositiva da decisão de fls. 7729/7733, fato 

que por si só, contudo, não altera o conteúdo material da decisão, vício 

este passível de ser corrigido, inclusive de ofício, pelo Magistrado, 

impondo-se a procedência do pleito.

Isso posto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

(a) CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA DAR-LHES 

PROVIMENTO, pelos fundamentos acima expostos e corrigir o erro material 

verificado no item “b” da decisão de fls. 7729/7733, para tão somente 

incluir o nome de Manoel Alvares Campos;

(b) No mais, cumpra-se os comandos da decisão retro;

(c) Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 78149 Nr: 4798-28.2008.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA MARTINS, VINICIUS JOÃO 

CURI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO DE SÁ PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 5286-B

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifico que o requerido Vinicius João Curi 

manifestou no processo às fls. 401/413, no entanto, não constituiu 

advogado habilitado nos autos.

O A.R juntado às fls. 425 informa que o requerido mudou-se.

 Em consulta ao Sistema do Renajud, verifica-se que o endereço 

constante nos dados cadastrais do autor do fato Vinicius João Curi é 

diverso do endereço informado pela certidão do Siel retro, o qual não fora 

encontrado o requerido.

Assim, intime-se o requerido Vinicius João Curi no endereço informado em 

anexo, para providenciar regularização processual, devendo constituir 

profissional habilitado, indispensável e imprescindível atuar frente à 

administração da Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa 

diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais.

Outrossim, certifique-se quanto o cumprimento da intimação do autor do 

fato João Batista Martins.

Cumpra-se imediatamente o determinado, expedindo-se o necessário, haja 

vista o lapso temporal que este feito tramita.

Expeça-se o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 68062 Nr: 5528-73.2007.811.0006

 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): AGUIR LUIZ PIRAN, JOSÉ MARQUES SIMÕES, 

NEUZA CONCEIÇÃO CASTRILLON SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:SP 27681, 

SAULO DA SILVA MOITINHO - OAB:10848/MT

 Vistos, etc.

Verifico que os patronos dos requeridos foram devidamente intimados da 

r. sentença, conforme certidão de fls. 246.

Assim, certifique-se quanto transito em julgado da sentença.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 11626 Nr: 518-63.1998.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT, PROCURADOR(A) DO MUNICÍPIO DE CÁCERES - OAB:

 Vistos, etc.

Acolho a manifestação de fls. 1275.

Em razão de não haver notícias de cumprimento de parte do TAC 

celebrado entre as partes, como a reconstrução da ponte branca e o 

devido reflorestamento das margens do Córrego Sangradouro, designo 

audiência de conciliação para o dia 26 de setembro de 2018, às 16h30.

Para tanto, deve o requerido comparecer com a proposta e cronograma 

definitivo sobre o cumprimento das obrigações pactuadas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 78142 Nr: 4794-88.2008.811.0006

 AÇÃO: 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): LUIZ CARLOS GALHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIKON CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:13164-B, TATYANNE NEVES BALDUINO - 

OAB:10877-A

 Vistos, etc.

Em razão do teor do requerimento retro, dê-se vista dos autos ao MP.

Às providências.

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 137772 Nr: 7153-06.2011.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEODATO PEREIRA DA SILVA, DENES 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc, Verifica-se que os acusados foram denunciados como 

incursos nas sanções do art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.176/91. Pois bem. 

Neste ato processual, após a instrução probatória restou suficientemente 

demonstrada a ausência de materialidade delitiva, porquanto o 

combustível, consistente em óleo diesel, adquirido em desacordo com as 

normas vigentes, não fora periciado, nem quantificado. Ainda, foi atestado 

nos autos a impossibilidade da realização a pericia. Logo, ausente a prova 

da materialidade delitiva, verificando que trata-se de delito que deixa 

vestígios, indispensável a prova técnica. Do exposto, ABSOLVO os 

acusados DEODATO PEREIRA DA SILVA e DENES PEREIRA DA SILVA da 

prática do crime descrito no art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.176/91. Logo, 

persiste o crime descrito no Art. 12, da Lei n. 10.826/03, tão somente em 

relação ao acusado DEODATO PEREIRA DA SILVA, verificando que cabe 

suspensão condicional do processo em relação ao acusado, passo a 

palavra ao Ministério Público, que fez a seguinte proposta (...) Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Helícia Vitti Lourenço

 Cod. Proc.: 9819 Nr: 324-92.2000.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILSON JESUS TRINDADE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER JESUS TRINDADE DOS 

SANTOS - OAB:315700/SP

 Vistos etc;

Considerando a recomendação exarada pela Corregedoria Geral de 

Justiça na Correição realizada nos dias 08 e 09 de março de 2018, 

DETERMINO vista dos autos ao Ministério Público para análise acerca da 

prescrição da pretensão punitiva ou para que empreenda diligências no 

sentido de localizar o réu, manifestando-se também quanto a validade e 

pertinência do mandado de prisão em aberto.

 Após, havendo requerimentos conclusos.

 Nada requerendo, retornem os autos ao arquivo agendando-se no 

sistema o decurso do prazo prescricional, a teor do verbete da Súmula 

415, do STJ.

 Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234268 Nr: 4011-47.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI PIMENTA DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o réu 

VANDERLEI PIMENTA DA SILVA REIS, brasileiro, nascido em 06/04/1986, 

filho de Valdelei Pimenta dos Reis e Roseli de Fatima da Silva Reis, por 

transgressão aos ditames do art. 217-A c.c art. 71, ambos do Código 

Penal, nas implicações da Lei n. 8072/90, bem como para ABSOLVÊ-LO 

com relação ao delito de ameaça, o que faço com fundamento no art. 386, 

III, do CPP.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 229821 Nr: 1068-57.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO NASCIMENTO CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUTEL HERREIRA SOARES - 

OAB:OAB/RO Nº 2183, Paulo André Carneiro Dinelli da Costa - 

OAB:OAB/AC 2.425-A

 Intimar o advogado do denunciado, Dr. Paulo André Dinelli, de que fora 

expedida/enviada carta precatória para comarca de Rio Branco-AC, para 

realização de audiência de interrogatório do denunciado João do 

Nascimento Conceição.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164292 Nr: 1488-04.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO SABORÉ CHORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210728 Nr: 10519-77.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAILTON MARIA DUARTE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Mauricio Jorge da 

Cunha - OAB:2.493 MT

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 79585 Nr: 6172-79.2008.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 96492 Nr: 1555-08.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283-A

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217775 Nr: 5348-08.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO PEREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 162628 Nr: 10419-30.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 102130 Nr: 7226-12.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONATO DA CONCEIÇÃO FORTUNATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE LUIZ PINTO DA 

SILVA - OAB:14856/MT
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 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 40278 Nr: 6633-90.2004.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ASSUNÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202133 Nr: 4753-43.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMILSON APARECIDO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERICA NUINES GUIMARÃES 

COSTA - OAB:4704/RO

 Processo nº 4753-43.2016.811.0010 - Cód. 202133

Visto em correição.

Cuida-se de pedido de autorização para viajar, formulado pelo reeducando 

Adimilson Aparecido Rodrigues, visto que necessitará se ausentar desta 

comarca por mais de 03 (três) dias.

Informou que precisa viajar até a cidade de Cerejeira/RO no dia 

24/08/2018, para levar seu genitor, com o fito de visitar uma parente que 

se encontra acamada, com retorno a esta comarca para o dia 26/08/2018.

Juntou documentos às fls. 175.

O ilustre representante do parquet estadual, às fls. 176, opinou pelo 

deferimento do pedido, caso esteja cumprindo rigorosamente o 

comparecimento em juízo.

É a síntese do necessário.

Fundamento.

DECIDO.

Analisando os autos, entendo que o pedido deve ser deferido.

Em consulta ao sistema apolo verifiquei que o reeducando vêm cumprindo 

fielmente com sua obrigação de comparecer em juízo.

Há compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Ademais, a lei 

prevê a possibilidade de concessão de regalias a quem tiver bom 

comportamento durante o cumprimento da pena. Constata-se, portanto, 

que o requerente preenche os requisitos legais para o deferimento do 

pedido e o Ministério Público, ouvido, não se opôs à concessão.

Assim sendo, DEFIRO o pedido para que o reeducando possa viajar e se 

ausentar desta comarca entre os dias 24 de agosto de 2018 a 26 de 

agosto de 2018.

 Expeça-se o respectivo ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM em 

nome do requerente.

Cientifique-se o Ministério Público.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 148348 Nr: 6830-64.2012.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIZÂNGELA POUSO GOMES 

- OAB:5390/MT

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186664 Nr: 6188-86.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilaine Aparecida Soares 

Neves - OAB:15.818

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217055 Nr: 4697-73.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DE SOUZA COELHO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217573 Nr: 5168-89.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DO CARMO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 159718 Nr: 7504-08.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO SOUZA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 163868 Nr: 1096-64.2014.811.0006
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 210595 Nr: 10437-46.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTUIR DUTRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO HENRIQUE OLIVER - 

OAB:18461

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212383 Nr: 1158-02.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCE LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 201476 Nr: 4363-73.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 90868 Nr: 6035-63.2009.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAYTON DIEGO ROCHA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS MARC SOARES DA 

SILVA - OAB:19804/MT

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 90942 Nr: 6100-58.2009.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE OLIVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 92372 Nr: 7510-54.2009.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ JESUS MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 149679 Nr: 8357-51.2012.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN RAMALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATTLEEN KÁRITAS 

OLIVEIRA BARBOSA DIAS - OAB:9849/MT

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 153918 Nr: 1277-02.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON HUPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MUNIZ RIBEIRO - 

OAB:4583

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203174 Nr: 5357-04.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSIO HERPE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 231579 Nr: 2164-10.2018.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 190073 Nr: 8326-26.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIELTON FERREIRA GASPAR XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 200873 Nr: 3962-74.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208027 Nr: 8697-53.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO NUNES DOS SANTOS, WESLEY 

CHRISTIAN ELEUTÉRIO, ALAN FELIPE FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 97893 Nr: 2963-34.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 163329 Nr: 622-93.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GETULIO CESAR FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342, 

JOSUÉ AMBRÓSIO RIBEIRO - OAB:8784/MT

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 167869 Nr: 4574-80.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIJIANE CAROLINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 164182 Nr: 1386-79.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA LUZIA RANSANI DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6463/MT

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 169338 Nr: 5691-09.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EURIPEDES ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 
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prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183704 Nr: 4462-77.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE TOLEDO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208542 Nr: 9051-78.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA APARECIDA EMIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226785 Nr: 12001-26.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAIR BRASIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 79805 Nr: 6387-55.2008.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREIDSON RIBEIRO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186186 Nr: 5890-94.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186667 Nr: 6191-41.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 191154 Nr: 9003-56.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SILVA LOURENÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214637 Nr: 2763-80.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALMIR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 218260 Nr: 5760-36.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MANOEL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.
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Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 131352 Nr: 10048-71.2010.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DE ALMEIDA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 137612 Nr: 6966-95.2011.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSÉ MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 184584 Nr: 4979-82.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCICLÉIA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206207 Nr: 7407-03.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RODRIGO MATIAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 211204 Nr: 281-62.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO CARNEIRO AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 84680 Nr: 247-68.2009.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 187278 Nr: 6492-85.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ARROIO BACA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 206502 Nr: 7620-09.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSTER DE JESUS ORTIZ, TAYRONE COSTA 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 212333 Nr: 1124-27.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 
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100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 221799 Nr: 8376-81.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO FERREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226783 Nr: 11999-56.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR LOURENÇO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICENTE ANDEREOTTO 

JUNIOR - OAB:9.207

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 29358 Nr: 2045-40.2004.811.0006

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

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON ANICETO DELUQUE FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 90683 Nr: 5863-24.2009.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAPHAEL SEVERINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613, Márcio da Silva Almeida - OAB:16.358

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 163187 Nr: 483-44.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN JOSE RIBEIRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ALVES DE ABREU - 

OAB:12172

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 166538 Nr: 3472-23.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIEZIO FERREIRA DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 180288 Nr: 2431-84.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MADALENA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CÉSAR FERREIRA DA 

CUNHA - OAB:6701

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 180838 Nr: 2753-07.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN CATARINO DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 181036 Nr: 2894-26.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA MENACHO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO CRUZ FURLANETTO 

GARCIA BARBOSA - OAB:13.607 MT

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano
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 Cod. Proc.: 200393 Nr: 3654-38.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELITON APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROGERIO GRAHL - 

OAB:10.565

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 208365 Nr: 8922-73.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIC ROBERTO ANDRÉ RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 193793 Nr: 10616-14.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN ROGER ARAUJO CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 194018 Nr: 10771-17.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALESSANDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 92609 Nr: 7719-23.2009.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 166258 Nr: 3265-24.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FARIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205638 Nr: 7025-10.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222611 Nr: 8906-85.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR VIEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULY RAMIRO FERRARI 

DORADO - OAB:12563

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 183798 Nr: 4524-20.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILTON LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226830 Nr: 12033-31.2017.811.0006

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO QUIRINO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 86450 Nr: 1965-03.2009.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES CONCEIÇÃO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 200147 Nr: 3507-12.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO VITOR DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MÁRIO CASTILLON 

MENDES ARAÚJO - OAB:10.506

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 169561 Nr: 5877-32.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLEF BISPO MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 175965 Nr: 10617-33.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO DE BARROS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 187369 Nr: 6545-66.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS SOARES AGUAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202614 Nr: 5049-65.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO APARECIDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 215208 Nr: 3186-40.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 144019 Nr: 1950-29.2012.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS DA SILVA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCY ROSA DA SILVA - 

OAB:2613

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 161575 Nr: 9363-59.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUERYTH JOÃO RODRIGUES DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 175843 Nr: 10529-92.2014.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMARIO GLÓRIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 222009 Nr: 8518-85.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVERSON MACIEL DOS SANTOS SONAQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, SAMUEL APARECIDO GIRALDELLI - OAB:14718

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 214683 Nr: 2795-85.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 92678 Nr: 7802-39.2009.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DA SILVA CEBALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10.899

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 161296 Nr: 9091-65.2013.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ PASCOAL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KHRISTIAN SANTANA RAMOS 

- OAB:10318/MT

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 176819 Nr: 355-87.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FILGUEIRA JUNIOR - OAB:11988/MT

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 179723 Nr: 2077-59.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZIANE AVERAL DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 186178 Nr: 5882-20.2015.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE JESUS DAS NEVES CRUZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 217934 Nr: 5499-71.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ESPINOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226787 Nr: 12003-93.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 167144 Nr: 3991-95.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468, FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - OAB:20738/B MT, 

HELIZÂNGELA POUSO GOMES - OAB:5390/MT

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 205299 Nr: 6800-87.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PORTES CANDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 202543 Nr: 4991-62.2016.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURIANE ZEITUNE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 226788 Nr: 12004-78.2017.811.0006

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

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Analisando o feito verifico que o mesmo encontra-se parado há mais de 

100 (cem) dias, sem que tenha a secretaria efetivado o cumprimento da 

decisão anterior.

Assim, determino ao sr. gestor que cumpra com a decisão anterior no 

prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 83130 Nr: 9578-11.2008.811.0006

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA XAVIER DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Vistos em correição.

Confeccione-se novo cálculo de pena.

Após, ao Ministério Público e em seguida à defesa para manifestação.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000067-23.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDECIR SOUZA GOMES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa 

do Oficial de Justiça de id 14775359. Diamantino, 24 de agosto de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-18.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SINEZIO DOS ANJOS (EXECUTADO)

JAMIL ADAO DOS ANJOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão positiva 

do Oficial de Justiça de id 14623070. Diamantino, 24 de agosto de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001235-94.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão do Oficial 

de Justiça de id 14364646. Diamantino, 24 de agosto de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000044-77.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JARBAS CASTILHOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

ARIVAL JOSE BETINELLI (ADVOGADO(A))

ELCIO LUIS WECKERLIM FERNANDES (ADVOGADO(A))

PAULO VICTOR KRUTSCH SOLETTI (ADVOGADO(A))

C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (AUTOR(A))

EVERTON DIEGO GIESSLER (ADVOGADO(A))

DANILO KUTIANSKI DE SOUZA (ADVOGADO(A))

HELBERT FERNANDES FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa 

do Oficial de Justiça de id 14615662. Diamantino, 25 de agosto de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001325-05.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERSON PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte autora, para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a certidão negativa 

do Oficial de Justiça de id 14525675. Diamantino, 25 de agosto de 2018. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27426 Nr: 1453-62.2005.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Pereira de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Luiz Gaino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias 

Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT, Tatiana Fiumaro Tosta Konageski - 

OAB:9402-B

 INTIMO as partes, por intermédio de seus advogados, para que, fiquem 

cientes das datas do leilão, quais sejam: 1º Leilão dia 05/09/2018 à partir 

das 14h00minh e o 2º leilão dia 12/09/2018, a partir das 14h00minh, no 

átrio do fórum da Comarca de Diamantino, sito à Avenida Irmãos Miguel 

Abib, s/nº, Jardim Eldorado.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36909 Nr: 1655-34.2008.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária São Lucas S/A, Euripedes Antonio 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Rosa Valarelli Junior - 

OAB:12.798-A MT, José Guilherme Júnior - OAB:2615 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Humberto Luchesi - 

OAB:74.458/SP

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15

Nome do intimando:Embargante: Agropecuária São Lucas s/a, CNPJ: 

14931312000176Inscrição Estadual: 130.170.853-7, brasileiro(a), 

Endereço: Br 364 Km 260 + 3 Km à Direita, Cidade: Diamantino-MT

Representante (requerente): Euripedes Antonio Ferreira, Cpf: 

12531669191, Rg: 135244 SSP GO Filiação: Maria Lizeta de Paula, 

brasileiro(a), solteiro(a), agricultor, Endereço: Rua Morgado de Matheus, 

Nº 290, Apto 41, Bairro: Vila Mariana, Cidade: São Paulo-SP

Providência a ser adotada pela parte:para dar andamento ao feito no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, incisos II e III, § 

1º e § 2º, do NCPC).

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:Marilza Aparecida Raimundo Kroling - Técnica 

Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37837 Nr: 2667-83.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loeri Lachman dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco HSBC Bank Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilo dos Santos Júnior - 

OAB:MT/12.359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rubens Gaspar Serra - 

OAB:119.859 SP

 Intimo as partes para manifestarem acerca da proposta de honorários de 

fls. 620, no prazo de 10(dias) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15073 Nr: 1246-68.2002.811.0005

 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): Deciolândia Diesel Ltda, Carlos Roberto Sperini, 

Lucilena Simões Sperini, Luiz Antonio Rorato, Maria Aparecida Franquini 

Rorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lucia Ferreira Teixeira - 

OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de parte exequente, para 

providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o pagamento de diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a Guia de Recolhimento deverá ser tirada no site do 

TJMT, www.tjmt.jus.br. (em serviços - > Serviços > Diligências) conforme 

Provimento 07/2017 - CGJ, referente aos dados abaixo especificado:

 Localidade: ZONA RURAL – DIAMANTINO-MT

Finalidade da Diligência: INTIMAÇÃO

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 4756 Nr: 25-94.1995.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de José David Moreira, Joaquim Marcelino 

Moreira, Antonio Acelino Moreira Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dary Burtet, Gil La Heire Coimbra Rodrigues 

Miller, Arnaldo Oscar Drews, David Mori, Isaias Zonta, Euclides Zonta, 

Osmar Schneider, Nelcy Rospide Nunes, Helvin Reinhold Drews, Magui 

Carmem Zonta, Lenir Mazzini Zonta, Maria Glacy Sanfelice Nunes, Celso 

Mucelini Fucina, Maria Valéria Fucina, Nelci Kruger Drews

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto de Paula - 

OAB:10374/B, João Batista Mariano - OAB:MT 3856, Sérgio Donizetti 

Nunes - OAB:MT 2.420-B, Walmir Antonio Pereira Machiaveli - 

OAB:4.284/MT, Willian Pereira Machiavelli - OAB:4.617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Ellen Cristina de Barros - OAB:11421/MT, 

Rosangela Estevão dos Santos - OAB:3.256/MT

 Intimo o patrono do autor para manifestar acerca da correspondência 

devolvida de fls.825/826, no prazo de 05(cinco) dias .

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81066 Nr: 104-14.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Interligação Eletrica do Madeira S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Chama Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo de Oliveira Filho - 

OAB:284261/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO CHAMA JUNIOR, Cpf: 

09184156830, Rg: 13261014, brasileiro(a), agropecuarista. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: A requerente é concessionária de serviço público e 

está incubida de proceder a todos os estudos e trabalhos necessários 

para a construção, operação e manutenção do empreendimento elétrico 

denominado de Linha de transmissão Coletora Porto Velho - Araraquara 2, 

do bipolo n. 01 em aproximadamente 600kv corrente contínua CC, cujo 

traçado passará por Rondônia, Mato Grosso, Goias, Minas Gerais e São 

Paulo. Afirma que para exercer suaas atividades tem atraves de acordos 

obtidos exito em constituir as servidões administrativas necessárias, 

contudo não esta sendo possível fazê-lo com alguns proprietários, que é o 

caso do requerido. Requereu a imissão na posse da area serviente, a 

citação do requerido e demais requerimentos de praxe. Deu-se a causa o 

valor de R$26.027,50 (vinte e seis mil e vinte e sete reais e cinquenta 

centavos) . . .

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido em postulado de fls. 

224/225.Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.Decorrido "in 

albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel 

citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser 

intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, 

abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) 

dias.Após, conclusos para ordenação de procedimento.Cite-se. 

Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 15 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 9224 Nr: 1607-90.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar s/a Industria e Comercio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Cesar Dal Solio, Antônio Dal Sólio, 

Nelson Graciano de Brito

 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: Izaul Nunes - OAB:12211-B, 

Paloma Olindo de Brito - OAB:15.484 MS

 Intimo o Credor para que no prazo de 15 (quinze)dias, manifeste acerca 

da Exceção Pré- Executividade de fls. 363/385.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100967 Nr: 1914-82.2015.811.0005

 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: Aparecido Guerreiro Molina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCI Brasil China Importadora e Distribuidora 

S/A, Eldorado Comércio de Motos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio de Moraes Dourado 

Neto - OAB:OAB/PE 23.255

 Intimo o patrono do autor para manifestar acerca da correspondência 

devolvida de fls.183 no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84316 Nr: 3487-97.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Invest.Direitos Creditórios Não-Padronizados 

PCG-Brasil Mlticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Laurentino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do credor para manifestar acerca da certidão de fls. 109, 

no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93946 Nr: 1801-65.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liana Mara Cocco Munaretto, Fabia Carolina Moretto 

Rizzato Rodrigues, Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Xavier Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9301, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-B/MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do laudo pericial de 

fls.726/735, no prazo de 05(cinco) dias, conforme decisão de fls. 671/672.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 90467 Nr: 2764-10.2013.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Loureiro Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A
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 Intimo o Credor para que no prazo de 05 (cinco)dias, manifeste acerca do 

comprovante de pagamento de fls.202/203.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108980 Nr: 2069-51.2016.811.0005

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Souza de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:6171

 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 URBANA – ALTO PARAGUAI-MT

Finalidade da Diligência: PENHORA E INTIMAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94211 Nr: 1961-90.2014.811.0005

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valfrido Wrobel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Liber de Oliveira, Sebastiana Nery Liber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Auto de Constatação de 

fls.145/148, no prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94421 Nr: 2083-06.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Carlos Augusto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Luís Timidati - 

OAB:13.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:4482/MT

 Intimo o patrono do credor para manifestar acerca da Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença de fls. 174/176, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41514 Nr: 2331-45.2009.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idelma Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono do credor para manifestar no prazo de 05(cinco) dias, e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13374 Nr: 1317-07.2001.811.0005

 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): Jaqueline Berto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Leonir Galera Mari - OAB:3.007-A, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o patrono do credor para manifestar acerca da Objeção de 

Pré-Executividade de fls. 458/459 e verso, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 7274 Nr: 626-61.1999.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Postos De Serviços Máximos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Davi Bueno Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimo o patrono do credor para manifestar acerca da certidão de fls. 

199verso, no prazo de 05(cinco) dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3532 Nr: 454-56.1998.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eugênio Rossi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roldão Soares Gusmão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Aidamus de 

Lamônica Freire - OAB:6000/MT, Sebastião Carlos Araújo Prado - 

OAB:10.001/MT, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Intimo o credor para retirar certidão, no prazo de 05(cinco) dias, com a 

guia devidamente recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 8786 Nr: 1486-62.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Caber Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio da Rocha Gentile - 

OAB:OAB SP 163.594, Leonardo Francisco Ruivo - OAB:OAB/SP 

203.688, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar certidão, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2122 Nr: 54-81.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - Massa 

Falida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cavalheiro da Rosa, Olindo Stella, Miguel 

Alberto Keller

 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:

 Intimo o patrono da parte credora, para efetuar o preparo da Carta 

Precatória expedidada para a Comarca de CORONEL BICACCO-RS, com a 

finalidade de INTIMAÇÃO DE PENHORA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32708 Nr: 914-28.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Cristina Rahman Muhl

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 
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Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573

 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: PENHORA E AVALIAÇÃO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 127336 Nr: 1798-71.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Vicente Basso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR JOSÉ REGINALDO 

MARTINS - OAB:978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Ernesto Ricardo 

Portes - OAB:7521

 Intimo as partes para manifestarem acerca do Auto de Avaliação de fls. 

27/42, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84288 Nr: 3457-62.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ativos S/A Securizadora de Créditos Financeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Fátima Maria da Silva, 

Irio Desbessel, Idinete Gomes de Campos

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A, MARDSON RODRIGO MOREIRA NEVES - 

OAB:108788, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:52753

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 RECIBO DE LEITURA

Código de rastreabilidade: 81120183605356

Documento: 84288 OF 495.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 1.ª VARA CÍVEL - DIAMANTINO ( NEUMARA 

REGINA SILVA NACHIBAL )

Destinatário: Departamento de Depósitos Judiciais (TJMT)

Lido Por: MAURO FERREIRA FILHO

Data Leitura: 24/08/2018 08:26:00

Assunto: ENCAMINHA RECIBO PARA VINCULAÇÃO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95036 Nr: 2418-25.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Plant Defender Tecnologia Agrícola Importação e 

Exportação Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Mesquita - 

OAB:193.189/SP, Rodrigo Quintino Pontes - OAB:274.196/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o credor para retirar certidão, no prazo de 05(cinco) dias, com a 

guia devidamente recolhida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 526 Nr: 182-67.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J.L. Ind.e Comércio de Alimentos Ltda, José 

Donizete Martins, Luiz Lemes Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Barbosa de Lima - 

OAB:7690, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Intimação das partes para manifestarem acerca da proposta de 

honorários de fls.457, no prazo de 10(dez)dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87166 Nr: 2876-13.2012.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Asprocadia, Jair Stevaneli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Fernando Teixeira Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HÉLIO FERNANDO TEIXEIRA 

MARCONDES, Cpf: 37120980904, Rg: 997083, Filiação: Hélio Rocha 

Marcondes e Terezinha Teixeira Marcondes, brasileiro(a), natural de 

Guarapuava-PR, casado(a), engenheiro agrônomo. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente propôs ação de cobrança em face de 

serviços de transporte de cargas prestados ao requerido mediante 

contraprestação, para o qual se emitiu duas notas com valores de 

R$350,00 e R$292,00 vencidas respectivamente em 09 e 10 de novembro 

de 2007, atualizados até a propositura da ação no valores da soma de 

R$1.616,58. Requereu o recebimento da ação, a citação do requerido e 

demais pedido de praxe. Deu-se a causa o valor de R$1616,58 (mil conto 

e desseseis reais e cinquenta e oito centavos). . .

Despacho/Decisão: Vistos etc.Defiro o pedido em postulado de fl. 

147Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias 

para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.Decorrido "in albis" o 

prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC (revel citado 

por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público atuante nesta 

Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a qual deverá ser 

intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez apresentada, 

abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 (quinze) 

dias.Após, conclusos para ordenação de procedimento.Cite-se. 

Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário. Às providências. . .

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

Diamantino, 24 de agosto de 2018

Debora Cristina Campos Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88884 Nr: 1215-62.2013.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSA, WSdG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZ PAULO ARAÚJO DA CRUZ., Rg: 

1249985-4, Filiação: Domingos Francisco da Cruz e Marinalva de Araújo., 
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data de nascimento: 21/09/1975, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, 

convivente, lavrador, Telefone 99993890. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 20.700,43 (Vinte mil e setecentos 

reais e quarenta e tres centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

 - Poupança - 63065630168 - Wanil Santana da Guia - 00007328 - 2710 - 

Caixa Econômica Federal

Resumo da Inicial: O exequente representado por sua genitora, auizou 

ação de execução de alimentos em razão do descumprimento de sentença 

porferida nos autos n. código 85074, fundamentando que o executado não 

está cumprindo com o pagamento de 50% das depesas extras e como os 

valores da pensão dos meses de março, abril e maio de 2013. .

Despacho/Decisão: Vistos, etc. Defiro o pedido de fl. 69. Cite-se o 

executado por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 

256 e seguintes do Código de Processo Civil, para pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, conforme prevê o 

artigo 528, §7° do Código de Processo Civil, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de prisão. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Neumara Regina Silva 

Nachibal, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Diamantino, 23 de agosto de 2018

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 96343 Nr: 3276-56.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keila Ferreira de Matos 

Almeida - OAB:7454-E, Ruth Aiardes - OAB:OAB/MT nº 15463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Benedita Rosalina Pereira - 

OAB:3380-MT

 Intimo os patronos das partes do retorno dos autos à 1ª Instância. Intimo 

ainda para querendo apresentarem manifestarem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112432 Nr: 3923-80.2016.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinéia da Silva Camargo, Rosinéia da Silva 

Camargo - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIELI GARCIA DE OLIVEIRA 

LOPES - OAB:21213/O

 Código n. 112432

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso.

Executados: Rosinéia da Silva Camargo e Rosinéia da Silva Camargo EPP.

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de ação de execução fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de ROSINÉIA DA SILVA 

CAMARGO e ROSINÉIA DA SILVA CAMARGO EPP, já qualificados nos 

autos.

Com a inicial de fl. 04, vieram os documentos de fls. 05/06.

O exequente, em petição e documentos de fl. 36/38, requereu a extinção 

do feito, ante a quitação do débito referente à CDA 201510991.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Breve relato. Decido.

Compulsando os autos, verifico que os executados efetuaram a quitação 

integral do débito.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA por sentença a presente execução, na 

forma do artigo 924 , inciso II, do Código de Processo Civil.

Determino a baixa em eventuais penhoras ou bloqueios havidos nos autos.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações e baixas de estilo.

Sem custas processuais, ex vi artigo 39 da Lei n. 6.830/1980.

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

Diamantino/MT, 21 de maio de 2018.

 RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 124883 Nr: 791-44.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adalberto Mendes Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB:OAB/MT 7824-B

 Código n. 124883

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 24 de janeiro de 2019, às 14h:00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 07 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128596 Nr: 2344-29.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Cesar Ramos Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Brunna Portela Alves - 

OAB:15418/MT, Edivaldo de Sá Teixeira - OAB:18.598

 Código n. 128596

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 08 de janeiro de 

2019, às 16h00min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 08 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128389 Nr: 2257-73.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thomas Jefferson Pereira 

de Figueiredo - OAB:OAB/MT 18052

 Código n. 128389

DESPACHO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 111 de 805



Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 08 de janeiro de 

2019, às 16h45min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 08 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128437 Nr: 2278-49.2018.811.0005

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Fernando Marques Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Leite dos Santos - 

OAB:7532

 Código n. 128437

DESPACHO

Vistos, etc.

Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se a Carta 

Precatória, conforme requerido.

 Fica designado para cumprimento do ato deprecado o dia 08 de janeiro de 

2019, às 15h45min.

Comunique-se o Juízo Deprecante para as providências de estilo.

 Cumpra-se na forma ordenada.

 Expeça-se o necessário.

Diamantino/MT, 08 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 16616 Nr: 2144-52.2000.811.0005

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Ferreira Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:OAB/MT 16.944/B

 Código n. 16616

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 29 de janeiro de 2019, às 15h:00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 08 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101643 Nr: 2294-08.2015.811.0005

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMdSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valentina Ponce Devulsky 

Manrique - OAB:3823/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade de citação, nos termos 

da fundamentação supra, e DECLARO A NULIDADE DA CITAÇÃO POR 

EDITAL do Executado, retomando os autos seu regular andamento, 

devendo a Exequente empreender o esforço necessário para localizar o 

endereço do Executado, de modo a viabilizar a citação pessoal 

deste.Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e 

anote-se na capa dos autos que o prefeito feito trata-se de execução de 

alimentos e não processo de conhecimento. Observe-se que a Exequente 

é maior de idade, portanto retire da capa dos autos a tarja amarela.Cite-se 

o Executado no endereço constante do extrato anexo.Ciência a 

Defensoria Pública.Intime-se a Exequente.Às providências.Diamantino/MT, 

30 de julho de 2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 103004 Nr: 2960-09.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT, Prefeito Municipal de 

Diamantino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Regina Aparecida Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Intimação do Patrono do autor para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 127516 Nr: 1857-59.2018.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliano Conceição da Silva, Luan Matheus 

Matos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 127516

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria nº. 28/2018-DF, em que determina a 

suspensão do expediente externo, em razão da convocação dos 

servidores para apresentação das principais alterações da nova versão 

2.0 do Processo Judicial Eletrônico – PJE na Comarca de Diamantino/MT, 

entendo por bem readequar a pauta da Segunda Vara desta Comarca, por 

consequência, redesigno audiência para o dia 11 de setembro de 2018, às 

15h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 24 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 101229 Nr: 2077-62.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercio Carlos da Silva Oliveira, Loilson Douglas 

de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Jaime 

Vasconcelos Santos - OAB:9569/MT

 Código n. 101229

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 
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Comarca de Diamantino/MT, por consequência, redesigno a audiência para 

o dia 15 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 Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106655 Nr: 1038-93.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Diavan de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046 - MT

 Código n. 106655

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 07 de fevereiro de 2019, às 15h:45min.

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 84980 Nr: 212-09.2012.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Eder Neris Ambrozio, Cosmelino Soares 

de Oliveira, Jairo dos Santos Trajano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anibal Felicio Garcia Neto - 

OAB:11443/MT, Marcelo Felico Garcia - OAB:7297-MT, Wellington 

Pereira dos Santos - OAB:10994

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:20

Intimando:Denunciado(a): Cosmelino Soares de Oliveira, Cpf: 

56874723120, Rg: 887461 SSP MT Filiação: Serafim Soares e Maria 

Conceição Oliveira Soares, data de nascimento: 31/03/1976, brasileiro(a), 

natural de Dourados-MS, casado(a), operador de comboio, Endereço: 

Atualmente em Lugar incerto e não Sabido.

Finalidade:1-INTIMAR o Denunciado, COSMELINO SOARES DE OLIVEIRA, 

abaixo qualificado, PARA QUE FIQUE CIENTE DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA proferida por este Juízo da Segunda Vara Criminal e Cível, as 

fls.(1115/1119), dos autos, podendo dela APELAR, no prazo legal..

Resumo da inicial:Conasta na exordial que o denunciado, acima 

qualificado, subtraiu para si, em concurso com terceira pessoa, objetos da 

Fazenda onde trabalhava, sendo denunciado pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso como incurso no artigo 155, § 4º, inciso II e IV do 

Código Penal

Decisão/Despacho:Autos n. 212-09.2012.811.0005

 Código n. 84980

Autor: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Réu(s): EUDES EDER NERIS AMBROZIO e COSMELINO SOARES DE 

OLIVEIRA.

 SENTENÇA

 Vistos etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou EUDES EDER NERIS AMBROZIO, 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, IV, 

do Código Penal e COSMELINO SOARES DE OLIVEIRA, já qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, incisos II e IV, 

também do Código Penal.

 A denúncia narra que: “em 24/01/2012, no período noturno, na fazenda 

Paiaguás, distrito de Deciolândia, neste município, agindo em concurso 

com terceira pessoa identificada nos autos apenas pelo nome JAIRO DE 

TAL, subtraíram para si, 1.200 (mil e duzentos) litros de combustível óleo 

diesel e dois tambores de 20 (vinte) litros de lubrificantes, da vítima Grupo 

SLC Agrícola, conforme boletim de ocorrência de fls. 16/18, auto de 

apreensão de fls. 19, auto de entrega de fls. 20, autos de constatação de 

fls. 21/22 e auto de avaliação de fls. 37. No dia, hora e local dos fatos, a 

guarnição da Polícia Militar, em diligência pela localidade, após receber a 

denúncia do gerente da fazenda acerca da prática reiterada de furto de 

combustível no local, encontrou com a caminhonete GM Silverado, cor 

branca, e fez sinais de luz no automóvel para que o denunciado EUDES e 

seu comparsa JAIRO DE TAL parassem, os quais empreenderam fuga e 

foram perseguidos pelos policiais, que efetuaram disparos contra o pneu 

da caminhonete. O denunciado EUDES e o indivíduo identificado, até o 

momento, apenas por JAIRO DE TAL entraram com o veículo no matagal e 

sem embrenharam na mata. Em continuidade à perseguição, os policiais 

observaram que a caminhonete estava carregada com grande quantidade 

de combustível e óleo em sua caçamba, objetos estes que foram 

apreendidos e encaminhados para a delegacia local. Os policiais 

continuaram sua busca pelos denunciados durante a noite, mas somente 

conseguiu prender o denunciado EUDES pela manhã do dia 25/01/2012, 

dentro de uma plantação de soja na localidade. O comparsa da 

caminhonete JAIRO DE TAL, não foi localizado, sendo certo que, até a 

presente data, não se logrou sequer proceder à sua qualificação indireta, 

estando a carta precatória de fls. 39-IP pendente de cumprimento. No 

momento da prisão, o denunciado EUDES informou com detalhes a 

empreitada criminosa e participação efetiva de um funcionário da fazenda 

vitimada, o denunciado COSMELINO, o qual após os fatos não mais foi 

encontrado. Segundo consta, o denunciado COSMELINO, frustrando a 

confiança que impera nas relações trabalhistas e valendo-se de sua 

facilidade de acesso aos tanques/bombas de combustíveis existentes na 

fazenda, auxiliou os demais agentes criminosos no momento da execução 

do furto, franqueando o acesso dos mesmos aos locais de depósito de 

combustíveis para abastecimento dos recipientes e tambores de plástico 

utilizados para armazenamento e transporte do produto”.

 A denúncia foi recebida em 08/02/2012, conforme a r. decisão de fl. 123.

 O acusado EUDES foi citado às fls. 150.

 Os acusados EUDES e COSMELINO apresentaram resposta à acusação 

às fls. 182/203 e 225/246.

 Em seguida, foi apresentado aditamento a denuncia para apurar a 

suposta pratica delitiva descrita no artigo 155, §4º, inciso IV do Código 

Penal em face de JAIRO DOS SANTOS TRAJANO (fls. 827/830).

 Ante a informação acerca do falecimento do investigado JAIRO DOS 

SANTOS TRAJANO, certidão de óbito de fl. 959, fora decretada extinção 

de sua punibilidade (fl. 964).

 Durante a instrução foram ouvidas testemunhas, bem como realizado o 

interrogatório dos réus.

 Em alegações finais, às fls. 1064/1079, o Ministério Público requereu que 

a presente ação penal fosse julgada integralmente procedente, a fim de 

condenar o acusado EUDES EDER NERIS AMBROZIO, como incurso nas 

sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e o acusado 

COSMELINO SOARES DE OLIVEIRA nas penas do artigo 155, §4º, incisos II 

e IV, também do Código Penal.

 Por sua vez, a defesa do acusado COSMELINO SOARES DE OLIVEIRA 

pugnou pela absolvição e, subsidiariamente, pelo reconhecimento da 

prescrição da pretensão punitiva (fls.1082/1093).

 Por outro lado, a defesa do acusado EUDES EDER NERIS AMBROSIO 

pleiteou pela absolvição ante a ausência de provas (fls. 1094/1114).

 Em seguida vieram-me os autos conclusos para sentença.

 É o relatório. Decido.

 De início, ressalto que o presente processo não ostenta vícios, restando 

concluído sem que fosse verificada qualquer eiva de nulidade ou 

ilegalidade que pudesse obstar o desfecho válido da questão submetida 

ao crivo jurisdicional.

 Trata-se de ação penal objetivando-se apurar no presente processado a 

responsabilidade criminal de EUDES EDER NERIS AMBROZIO pela prática 

do crime descrito no artigo 155, §4º, IV, do Código Penal e de COSMELINO 
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SOARES DE OLIVEIRA pelo cometimento do delito descrito no artigo 155, 

§4º, incisos II e IV, também do Código Penal.

 Salienta-se que para a condenação criminal faz-se necessária à 

conjugação da materialidade e autoria, desta conjugação obtém-se a 

responsabilização criminal.

 A materialidade dos delitos encontra-se comprovada por intermédio auto 

de prisão em flagrante de fl. 13, boletim de ocorrência de fl. 27, auto de 

apreensão de fl. 27, auto de apreensão de fl. 30, auto de entrega de fl. 31, 

auto de constatação de fl. 32, fotografias de fl. 33 e termo de avaliação de 

fl. 48, bem como através dos depoimentos das testemunhas na fase 

inquisitiva e judicial.

 No que se refere à autoria dos crimes praticados pelos réus EUDES EDER 

NERIS AMBROZIO e COSMELINO SOARES DE OLIVEIRA restou 

acertadamente comprovada pelas provas acostadas aos autos, 

notadamente diante do depoimento da testemunha LEONARDO MATTEUS 

CELINI, gerente da Fazenda Paiaguais, o qual afirmou que recebeu 

denuncia anônima acerca de furto de combustível e acionou a Polícia 

Militar, que por sua vez obtiveram êxito em apreender em flagrante delito o 

acusado EUDES.

 Desta feita, a testemunha LEONARDO MATTEU CELINI relatou que o 

acusado COSMELINO, à época dos fatos, era funcionário da fazenda e 

responsável pelo abastecimento das máquinas. Além disso, narrou que no 

dia em que houve a atuação da Polícia Militar na Fazenda, o acusado 

abandonou o trabalho, bem como o “comboio” perto do alojamento em lugar 

não apropriado.

 A testemunha EZEQUIEL DUMMER, coordenador da Fazenda vitimada, em 

juízo, relatou que o acusado EUDES fora apreendido em flagrante delito, 

bem como que o acusado COMESLINO era funcionário responsável pelo 

abastecimento das máquinas.

 Nesse sentido, a testemunha ZAINFE MARQUES RODRIGUES, Policial 

Militar que atuou no caso em apreço, relatou que, durante rondas, 

realizadas na Fazenda depararam com o acusado EUDES, juntamente com 

JAIRO DOS SANTOS TRAJANO, com a caminhonete carregada com 

galões de combustível. Desse modo, narra que o acusado EUDES e a 

pessoa de JAIRO não obedeceram a ordem de parar e adentraram para 

dentro da mata.

 Além disso, relatou que, posteriormente, o acusado EUDES se entregou, 

afirmando não saber a procedência do combustível e que apenas teria 

aceitado convite do colega.

 Ademais, a testemunha ZAINFE MARQUES RODRIGES narrou que havia 

um terceiro que estava conduzindo o caminhão de combustível momento 

antes da perseguição feita em desfavor do acusado EUDES, afirmando 

que na caminhonete haviam duas pessoas, sendo o acusado EUDES e a 

pessoa de JAIRO.

 Nesse sentido, JAIRO DOS SANTOS TRAJANO, ao ser ouvido no 

Ministério Público, narrou que a mando do seu EMPREGADOR GEOVALDO 

CAVALCANTI, pegou com o acusado COMESLINO, em várias 

oportunidades, combustível na Fazenda. Eis trecho do seu depoimento, 

senão vejamos:

“(...)tudo era feito através da cerca; ou seja, apenas estávamos 

carregando um produto de furto da relação entre a família para quem 

trabalhava e o Cosmelino; no começo não entendia a situação, porém com 

o passar do tempo e do enriquecimento próspero da família em que 

trabalhava, comecei a notar que algo de “anormal” estava acontecendo, 

neste ínterim, já estava envolvido nesta organização criminosa, onde todo 

o combustível que recolhíamos era vendido para empresários na cidade de 

Tangará” (fls. 823/824).

 Por outro lado, o acusado COSMELINO negou a prática do crime, aduzindo 

não saber o motivo pelo qual lhe imputaram a prática do delito.

 O acusado EUDES também negou o cometimento do crime, narrando que 

esteve no local do crime e que repassou o combustível do caminhão para 

caminhonete, porém desconhecia o propósito criminoso de JAIRO, vez que 

tinha intenção de fazer uma diária.

 Embora os argumentos apresentados pelos acusados, da análise do 

conjunto probatório, conclui-se que os réus são contraditórios em suas 

versões apresentadas na fase inquisitiva, e, a prova judicializada 

corrobora a produzida na fase inquisitiva, confirmando a efetiva prática do 

delito entelado por ambos os réus.

 Pelas provas coletadas e demais elementos trazidos ao bojo dos autos 

infere-se que os réus realmente praticaram o crime narrado na inicial 

acusatória.

 Quanto à qualificadora do concurso de pessoas, é pacífico o 

entendimento de que sendo o furto praticado por duas ou mais pessoas, 

aplica-se a qualificadora a que alude o inciso IV do § 4º, do artigo 155, do 

Código Penal, dado o seu caráter objetivo, independentemente da 

punibilidade do comparsa; assim, ainda que inimputável um participante, a 

simples pluralidade basta ao reconhecimento da qualificadora.

 Assim, a qualificadora do concurso está perfeitamente delineada nos 

autos e houve clara e manifesta divisão de tarefas, estando tal afirmativa 

patenteada nas provas coligidas nos autos.

 Outrossim, no que tange a qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso 

II, do Código Penal, abuso de confiança, restou configurado, pelo que o 

acusado COMESLINO valendo-se do vínculo de confiança nele depositado, 

vez que era funcionário da fazenda vitimada e responsável pelo 

abastecimento das máquinas, praticou o crime em testilha.

 Ante ao evidenciado, resta caracterizada a autoria em desfavor dos réus 

EUDES EDER NERIS AMBROZIO e COSMELINO SOARES DE OLIVEIRA, 

devendo ser apenados nas penas cominadas ao crime de furto 

qualificado.

 Desse modo, analisando as circunstâncias que circundam o fato delituoso 

e da própria conduta dos acusados, entendo ser procedente o pedido 

contido na presente ação penal pública promovida pelo Ministério Público.

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA, para CONDENAR 

EUDES EDER NERIS AMBROZIO, qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal e COSMELINO 

SOARES DE OLIVEIRA, já qualificado nos autos, como incurso nas 

sanções do artigo 155, §4º, incisos II e IV, também do Código Penal.

 Passo a dosimetria da pena, em estrita observância do artigo 68 do 

Código Penal.

 DO RÉU EUDES EDER NERIS AMBROZIO (artigo 155, §4º, inciso IV, do 

Código Penal).

 A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão, de 02 

(dois) a 08 (oito) anos e multa.

 A culpabilidade do réu é normal à espécie, demonstrando plena 

capacidade e autodeterminação frente ao delito. O réu não possui maus 

antecedentes. Nada consta sobre sua conduta social e personalidade, 

pelo que as presumo normais. Os motivos do crime são os do próprio tipo, 

ou seja, o lucro fácil. As circunstâncias do crime são de somenos 

importância. Não há fortes consequências patrimoniais, uma vez que os 

objetos subtraídos foram recuperados e devolvidos ao proprietário. O 

comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

 Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 

ao pagamento de 10 (dez) dias multa, que julgo necessária e suficiente 

para a reprovação do fato e prevenção do crime.

 Não vislumbro agravantes e atenuantes a serem consideradas no caso 

em apreço. Não existindo, outrossim, causas de aumento e diminuição fixo 

a pena definitiva do réu EUDES EDER NERIS AMBROZIO em 2 (dois) anos e 

10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

 A pena de multa vai fixada em 10 dias/multa, levando em conta às 

circunstâncias judiciais, à razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente 

na época do fato.

 DO RÉU COSMELINO SOARES DE OLIVEIRA (artigo 155, §4º, incisos II e 

IV, do Código Penal).

 A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão, de 02 

(dois) a 08 (oito) anos e multa.

 A culpabilidade do réu é normal à espécie, demonstrando plena 

capacidade e autodeterminação frente ao delito. O réu não possui maus 

antecedentes. Nada consta sobre sua conduta social e personalidade, 

pelo que as presumo normais. Os motivos do crime são os do próprio tipo, 

ou seja, o lucro fácil. As circunstâncias do crime são de somenos 

importância. Não há fortes consequências patrimoniais, uma vez que os 

objetos subtraídos foram recuperados e devolvidos ao proprietário. O 

comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

 Assim, fixo a pena base em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 

ao pagamento de 10 (dez) dias multa, que julgo necessária e suficiente 

para a reprovação do fato e prevenção do crime.

 Não vislumbro agravantes e atenuantes a serem consideradas no caso 

em apreço.

 Não existindo causas de aumento e diminuição fixo a pena definitiva do 

réu COSMELINO SOARES DE OLIVEIRA em 2 (dois) anos e 2 (dois) meses 

de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

 A pena de multa vai fixada em 10 dias/multa, levando em conta às 

circunstâncias judiciais, à razão de 1/30 do salário mínimo nacional vigente 
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na época do fato.

 Quanto ao regime de cumprimento de pena é o aberto em desfavor de 

ambos os réus, em observância ao art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

 Os réus preenchem os requisitos legais contidos no artigo 44 do CP, de 

modo que concedo o benefício da substituição da pena, consistente em 

duas penas restritivas de direito, que deverão ser devidamente 

estabelecidas pelo juízo da execução penal na ocasião da audiência 

admonitória.

 Por derradeiro, condeno os réus EUDES EDER NERIS AMBROZIO e 

COSMELINO SOARES DE OLIVEIRA ao pagamento de custas processuais.

 Concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

 Diante da falta de elementos seguros a embasar condenação civil, bem 

como diante da inércia da jurisdição, deixo de fixar o valor mínimo para a 

reparação civil nos termos do art. 387, IV, ficando aberta a jurisdição civil 

para tal desiderato.

 Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença, procedam-se 

as seguintes providências:

a) LANCE-SE o nome dos réus no rol dos culpados;

b) COMUNIQUE-SE o Tribunal Regional Eleitoral;

c) FORME-SE o PEC definitivo.

 d) Dê-se baixa e ARQUIVE-SE o presente processo.

e) Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 05 de outubro de 2016.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Evanilda Martins de Almeida Alessio

Portaria:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 91895 Nr: 450-57.2014.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Serra Guerine Bende Rodrigues, Ronaldo 

Guerini, Eva Lamp, Roberto Guerini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Jose Guerini Netto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT, Rodrigo Schwab Mattozo - OAB:5.849, 

Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte Inventariante 

para , no prazo de 15 (quinze), defender -se e produzir provas (artigo 

623).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 5757 Nr: 60-15.1999.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EST(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Katia 

Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Assis Souza Oliveira - 

OAB:8107

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte Requerida, 

para que, querendo, se manifeste acerca dos Embargos de Declaração de 

fls. 110113, dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 92463 Nr: 892-23.2014.811.0005

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSGBR, RG, RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para se 

manifestar acerca das correspondências devolvidas de fls. 71vº, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119619 Nr: 3123-18.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Adriano Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 119619

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria nº. 28/2018-DF, em que determina a 

suspensão do expediente externo, em razão da convocação dos 

servidores para apresentação das principais alterações da nova versão 

2.0 do Processo Judicial Eletrônico – PJE na Comarca de Diamantino/MT, 

entendo por bem readequar a pauta da Segunda Vara desta Comarca, por 

consequência, redesigno audiência para o dia 11 de setembro de 2018, às 

14h:45min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 24 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 94027 Nr: 1858-83.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato Figueiredo Padilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190

 Código n. 94027

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria nº. 28/2018-DF, em que determina a 

suspensão do expediente externo, em razão da convocação dos 

servidores para apresentação das principais alterações da nova versão 

2.0 do Processo Judicial Eletrônico – PJE na Comarca de Diamantino/MT, 

entendo por bem readequar a pauta da Segunda Vara desta Comarca, por 

consequência, redesigno audiência para o dia 11 de setembro de 2018, às 

17h:00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 24 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 88872 Nr: 1202-63.2013.811.0005

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucijane Vieira Custodio Bornholdt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Juliano Roberto Bornholdt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mizael de Souza - OAB:16842/O 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono da parte autora, para se 

manifestar acerca da Certidão de fls. 155, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 115 de 805



 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 119032 Nr: 2880-74.2017.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Beia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256/MT

 Intimo a Vossa Senhoria na qualidade de patrono do denunciado, para 

apresentar razões recursais, no prazo legal.

 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: Dejair Roberto Liu Junior - 

OAB:10.777, Érika Sanches Casati - OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza 

Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n. 100050 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. Trata-se de 

levantamento de interdição proposto por Marcel Dias da Silva e Osvanil 

Dias da Silva, devidamente qualificados nos autos. Às fls. 80/81, fora 

prolatada sentença julgando procedente o pedido inicial, levantando a 

interdição de Marcel Dias da Silva e destituindo Osvanil Dias da Silva do 

encargo de Curador do mesmo. Na sequência, o Ministério Público interpôs 

embargos declaratórios (fls. 82/84), os quais foram julgados 

improcedentes, conforme decisão de fls. 86/87. Em seguida, 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: (....) Nesse sentido, DEIXO DE 

ANALISAR O PEDIDO APRESENTADO às fls. 130/138 e determino o 

desentranhamento dos documentos e entrega em favor da parte 

requerente. No mais, arquive-se o presente feito com as baixas 

necessárias e cautelas de estilo. Às providências. Diamantino/MT, 23 de 

agosto de 2018. RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 112557 Nr: 4001-74.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Mendes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Código n. 112557

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando o teor da Portaria nº. 28/2018-DF, em que determina a 

suspensão do expediente externo, em razão da convocação dos 

servidores para apresentação das principais alterações da nova versão 

2.0 do Processo Judicial Eletrônico – PJE na Comarca de Diamantino/MT, 

entendo por bem readequar a pauta da Segunda Vara desta Comarca, por 

consequência, redesigno audiência para o dia 11 de setembro de 2018, às 

17h:30min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

Diamantino/MT, 24 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128039 Nr: 2074-05.2018.811.0005

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Garbugio Belasque 

Timidati - OAB:21317, Leandro Parma Timidati - OAB:21318

 Autos n. 2074-05.2018.811.0005

Cód. 128039

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos etc.

 Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de LUCIANO BISPO DOS 

SANTOS, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 129, §9º e 

artigo 147, ambos do CP, ocorrido em 15/07/2018, por volta das 17h40min, 

nesta cidade e comarca de Diamantino/MT.

 Fora homologada a prisão em flagrante e concedida liberdade provisória 

ao investigado, tendo sido colocado em liberdade em 16/07/2018 (fls. 

24/27).

 Em seguida, o Ministério Público manifestou pela homologação da prisão 

em flagrante, bem como pela decretação da prisão preventiva, ante o 

descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima 

JOSEFA CICERA DOS SANTOS SILVA, tendo o fato ocorrido no dia 

17/07/2018, vez que a ofendida relatou que poucas horas após a soltura 

do investigado, ele lhe procurou e quebrou seu aparelho de telefone 

celular (fls. 47/50).

 Às fls. 57/58 fora decretada prisão preventiva do investigado, com 

fundamento no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

 Fora juntado aos autos ofício nº. 1272/2018/DMPJC/PA/MT, apresentado 

pelo Delegado de Polícia, pugnando pela decretação da prisão preventiva 

do investigado LUCIANO BISPO DOS SANTOS, ante o descumprimento, no 

dia 17/07/2018, das medidas protetivas fixadas em favor vítima JOSEFA 

CICERA DOS SANTOS SILVA.

 É o relatório. Decido.

 Considerando que já fora decretada a prisão preventiva do investigado 

em razão do descumprimento das medidas protetivas, acerca do fato 

ocorrido no dia 17/07/2018, deixo de apreciar o pedido apresentado pela 

autoridade policial retro.

 Oficie-se autoridade policial para instaura inquérito policial sobre os fatos 

relatados no ofício nº. 1272/2018/DMPJC/PA/MT.

 Ciência ao MP, advogado constituído e Autoridade Policial.

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

 Diamantino/MT, 01 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

 Juiz de Direito

Vara Especializada da Infância e da Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Mauro Nagib Jorge

 Cod. Proc.: 110895 Nr: 3108-83.2016.811.0005

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Francisco Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 Intimo o Procurador do Autor do Fato, para no prazo legal apresentar 

alegações finais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001290-45.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA LUIZ (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

INTIMAR o procurador do Polo Ativo para juntar comprovante de residencia 

conforme determinado, no prazo de 10(dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001000-93.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO COSTA MAURIZ (REQUERENTE)

PAULO ROBERTO FERREIRA (REQUERENTE)

ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAR a procuradora do promovente da audiencia de tentativa de 

conciliação designada para o dia 07 de novembro de 2018, às 09hs 45min, 

a ser realizada na Sala de Audeincia da 5 Vara Edificio Forum local.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 138432 Nr: 9301-86.2014.811.0037

 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: KLEBER AIRES BONFIM, PEDRO RICARDO AIRES 

BONFIM, CLAUDIA APARECIDA AIRES BONIFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SEVERO BONFIM

 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:

 Intimar o autor a impulsionar o feito no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 158528 Nr: 8364-42.2015.811.0037

 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: AVFS, ILTENIR FERREIRA DE QUEIROZ DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI BERNARDO SANTIN, ANA KAROLINE 

MELO SANTIN, PEDRO HENRIQUE MELO GOMES SANTIN, SADI BRUNO 

FREITAS SANTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14548 MT, UILZÂNIA SOBRINHO CASTANON SALUSTIANO - 

OAB:16090

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 Intimar a inventariante para manifestar sobre a petição de fl. 65/130 no 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 115579 Nr: 6134-32.2012.811.0037

 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: ALRA, AKCDS, SAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WLRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 Certifico que em contato telefônico com o Setor Responsável(servidor 

Luiz Costa) pelo desconto na conta do requerido foi informado que os 

valores dos descontos determinados estão sendo efetuados e 

repassados diretamente para a conta da requerente informada no ofício 

requisitório de fls. 233, tanto do valor incial(144,7%-código-115579), 

quanto da redução para um salário mínimo determinada na ação 

revisional(fls.243-autos código-117039).

Assim, considerando a manifestação do Ministério Público de fls. 239-vº, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimação da parte autora a se 

manifestar quanto ao prosseguimento no processo, no prazo de 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 71500 Nr: 3815-62.2010.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a parte requerida foi intimada e não se manifestou 

nos autos. Intimo a parte autora a dar prosseguimento ao feito no prazo de 

5 dias, sob pena de arquivamento.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005472-75.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

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 

1005472-75.2017.8.11.0037 (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 

106/2004, 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. 12578454). 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 
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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. 13144590). 

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. 

10724748). 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: 1003383-79.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE BORTOLON (AUTOR(A))

WELLINGTON PACHECO BARROS (ADVOGADO(A))

WELLINGTON GABRIEL ZUCHETTO BARROS (ADVOGADO(A))

WESLEY VANZELLA BARROS (ADVOGADO(A))

TIAGO JALIL GUBIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHEL INACIO SALIM (RÉU)

FARID FELICIO CASSEB FILHO (RÉU)

RENATA DO ESPIRITO SANTO SALIM CASSEB (RÉU)

MARIA DO CARMO DO ESPIRITO SANTO SALIM (RÉU)

MARCELO PILOTO MACIEL (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA XAVANTE S/S LTDA - EPP (RÉU)

 

Processo nº 1003383-79.2017.8.11.0037 Ação Declaratória Requerente: 

André Bortolon Requeridos: Agropecuária Xavante S/C LTDA. e Outros 

Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória, proposta por André Bortolon, 

em face de Agropecuária Xavante S/C LTDA., Maria do Carmo Xavante do 

Espírito Santo e Sucessão de Michel Inácio Salim, representados pelas 

herdeiras Maria do Carmo Xavante do Espírito Santo, Renata do Espírito 

Santo Salim Casseb e seu cônjuge Farid Felício Casseb Filho, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Aduz a parte autora, em síntese, que 
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celebrou contrato de compra e venda com os requeridos e adquiriu 7 

(sete) imóveis, pelo preço total de R$ 10.300.000,00 (dez milhões e 

trezentos mil reais), com pagamentos parcelados. Além das parcelas 

fixas, ficou ajustado que pagaria outras duas parcelas variáveis no valor 

de R$ 1.575.000,00, com vencimentos em 20/09/2017 e 20/09/2018, sendo 

dividida cada parcela no valor de R$1.406.800,00 para a de Agropecuária 

Xavante S/C LTDA e R$168.200,00 para os demais requeridos, o que 

equivalia no dia do negócio jurídico a 21.542,3077 e 2.587,6923 sacas de 

soja, respectivamente. Relata, ainda, que as parcelas citadas são 

variáveis porque foram indexadas ao valor da saca de soja em Vacaria 

(RS), nos termos das alíneas "e" e "f" da cláusula terceira do instrumento 

celebrado. Igualmente, as partes convencionaram que o comprador, ora 

Autor, poderia antecipar de forma parcial ou integralmente o pagamento 

das parcelas variáveis de acordo com sua conveniência. Assim, 

utilizando-se da sua faculdade em adiantar o pagamento total nos termos 

pactuados, realizou o pagamento antecipado da parcela com vencimento 

em 20/09/2017, por meio de transferência, do valor correspondente a 

24.230 sacas de soja no dia 05/04/2017, conforme cotação de 

R$57,50/saca no dia do pagamento, sendo R$1.194.433,00 referente à 

escritura firmada com a empresa ré e R$148.792,00 dos demais réus, já 

descontando o valor de R$50.000,00 referente a comissão de corretagem 

nos termos da Cláusula Décima do Contrato de Promessa de Compra e 

Venda, contudo a parte requerida, posteriormente, notificou o autor para 

complementar o pagamento com base no valor da saca de soja, vigente 

em Vacaria(RS), no dia do vencimento contratual, sob pena de incidência 

de multa prevista na Cláusula Oitava do instrumento. Os pedidos de mérito 

consubstanciam-se na declaração de pagamento, declaração da 

possibilidade de o Autor antecipar o pagamento integral das parcelas 

variáveis com vencimento em 20/09/2017 e 20/09/2018, pela cotação da 

saca de soja em Vacaria (RS), do dia do pagamento antecipado, bem 

como a validade do pagamento e a quitação da parcela contratual com 

vencimento em 20/09/2017 relativa ao contrato celebrado entre as partes, 

o inadimplemento contratual da parte requerida, a qual sequer deu início à 

construção do empreendimento. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, a ação foi contestada, oportunidade em que os 

requeridos postularam pela improcedência da ação, uma vez que o valor 

acordado tem como base o preço da saca de soja vigente em Vacaria 

(RS), na data do vencimento da obrigação, ou seja, na data de 20/09/2017 

e, eventual antecipação de pagamento não exime o cumprimento integral 

da obrigação (adimplemento da diferença). A parte autora impugnou a 

contestação e ratificou em todos os seus termos a petição inicial. Instadas 

as partes para especificarem as provas, a parte autora postulou pela 

produção de prova testemunhal e a parte requerida manteve-se inerte. Em 

seguida, vieram os autos conclusos para saneamento. É a síntese. 

Fundamento. Decido. Da declaração de saneamento No caso presente, de 

forma abstrata, e sem considerar as peculiaridades da lide, reputo 

presentes todas as condições da ação. Outrossim, presentes os 

pressupostos processuais, ou seja, requisitos necessários para a 

constituição e o desenvolvimento regular do processo. Julgo, por 

conseguinte, o processo saneado. Dos pontos controvertidos A questão 

controvertida cinge-se ao valor da cotação em caso de antecipação do 

pagamento. Com efeito, a parte autora afirma que no contrato celebrado 

entre as partes há cláusula que faculta o adiantamento do adimplemento 

(parcial ou total). A parte requerida, concorda com a possibilidade de 

adiantamento da parcela com vencimento em 20/09/2017, contudo pontua 

que deve ser observado o valor da saca de soja na data de vencimento 

da parcela a ser adimplida e não com observância da data do pagamento, 

a título de adiantamento (05/04/2017). Assim, fixo os pontos 

controvertidos que demandam dilação probatória; o indexador a ser 

utilizado (cotação da saca da soja da data do pagamento ou da data do 

vencimento) em caso de antecipação do pagamento. da questão relevante 

de direito para o mérito A configuração do inadimplemento contratual. do 

deferimento de provas e ônus processuais das partes O ônus da prova 

observará o disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil. Defiro a 

produção de prova testemunhal postulada pela parte autora (ID 

11539327). das providências derradeiras Fixo o prazo comum de 15 

(quinze) dias para que as partes apresentem o rol de testemunhas (CPC, 

art.357, §4º c/c art.450). Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art.455). A 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art.455, §1º). 

Depreque-se a oitiva das testemunhas Airton Luiz Sganzerla e Daniel 

Panisson, com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento (CPC, art.261, 

§1º). Intimem-se as partes, por intermédio dos respectivos causídicos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 19 de 

junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000726-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RDM TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (EMBARGANTE)

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

ANNE CAROLINE ESCAME SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR 

(ADVOGADO(A))

ALDEMIR PAULO DOS REIS (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000726-33.2018.8.11.0037. EMBARGANTE: RDM TRANSPORTES E 

LOGISTICA LTDA - ME EMBARGADO: ALDEMIR PAULO DOS REIS Vistos 

etc. Recebo os embargos para discussão, sem efeito suspensivo, eis que 

a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução 

suficientes, nos moldes do §1º do artigo 919 do Código de Processo Civil. 

Ouça-se o embargado em 15 (quinze) dias (CPC, art.920). Expirado o 

prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 11 de 

julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004442-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA (ADVOGADO(A))

ELIANDRO SILVA FIDELIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004442-05.2017.8.11.0037. 

AUTOR: ELIANDRO SILVA FIDELIS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Acolho a emenda da petição inicial. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. O Novo Código de Processo Civil suprimiu a exibição cautelar de 

documentos, motivo pelo qual a pretensão material deve ser admitida como 

produção antecipada da prova, conjugando-se as disposições normativas 

a ela relativas com a disciplina legal aplicável à exibição de documentos. 

Nesse sentido: “Importa destacar que o novo CPC amalgamou – e o fez 

muito bem - o que no CPC atual é tratado tanto como meio de prova como 

“procedimento cautelar específico” (arts..844 e 845). Se a hipótese for de 

urgência, não há como negar a possibilidade de o pedido de exibição ser 

formulado antes do processo, aplicando-se, para tanto, o procedimento 

aqui analisado, subsidiado pelo que o novo CPC chama-se de “produção 

antecipada de provas” (art.381), hipótese em que o réu será 

necessariamente citado, não meramente intimado. (Bueno, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado / São Paulo: Saraiva, 

2015). Destarte, havendo indicação do fundamento da antecipação da 

prova documental (CPC, art.381, III), presentes os requisitos do artigo 397 

do Código de Processo Civil, determino a citação da parte requerida para 

responder em 5 (cinco) dias (CPC, art. 398), com advertência expressa 

quanto às consequências jurídicas da inércia processual. Transcorrido o 

prazo para resposta, imediata conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Poxoréu (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001951-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRACIEL DE ALMEIDA SOUZA (RÉU)
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TAINARA RAVANELLO CARBONIERI (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001951-25.2017.8.11.0037. AUTOR: SUPERMERCADO RODRIGUES LTDA 

RÉU: GRACIEL DE ALMEIDA SOUZA Vistos etc. Ouça-se a parte contrária 

sobre os documentos juntados, em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º). 

Expirado o prazo, conclusos para deliberação. Cumpra-se. Primavera do 

Leste (MT), 12 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002738-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA PEREIRA LOBATO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Processo nº 1002738-54.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório (DPVAT) Requerente: Patrícia Pereira Lobato Requerido: Porto 

Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Patrícia Pereira Lobato em face 

de Porto Seguro CIA. de Seguros, objetivando o recebimento de seguro 

por invalidez permanente decorrente de acidente de veículo. Aduz a 

requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na data de 1º de junho 

de 2016, no município de Primavera do Leste (MT). Afirma, outrossim, que 

em razão da gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometida 

por invalidez permanente. Com a inicial vieram os documentos inclusos. 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a requerida 

contestou a ação, arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do 

polo passivo da ação para a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, bem como a ausência de requisito autorizador para o 

recebimento do seguro DPVAT, consistente no pagamento de prêmio de 

seguro obrigatório do veículo. No mérito, aponta a necessidade de 

realização de prova pericial para verificar a gradação em caso de 

invalidez (Id. 11597147). Instada a manifestar-se, a parte autora impugnou 

a contestação (Id. 12712454). Perícia Médica inclusa (Id. 11275262). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. Das preliminares 

do polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo 

pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da 

necessidade de pagamento de prêmio do seguro obrigatório A 

comprovação do pagamento do prêmio do seguro obrigatório não é 

requisito para o pagamento da indenização vindicada. Destarte, rejeito a 

preliminar arguida. Do requerimento de condenação em litigância de ma-fé 

Inexiste nos autos comprovação de dano sério à parte autora em face da 

negativa da ré quanto a existência de requerimento administrativo. Nesse 

sentido: [1]A litigância de má-fé pressupõe dano sério ao processo e aos 

interesses da contra parte. Esse dano tem de ser demonstrado ainda que 

nem sempre se exija prova exata de seu montante. Diante disso, deixo de 

condenar à ré em litigância de má-fé. Do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

indenização vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, 

mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. 

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as 

premissas, a análise do material probatório denota a pertinência do direito 

material. Com efeito, há nos autos Relatório de Ocorrência –APH – 

Controle e Estatística – Suporte Básico de Vida (SAMU), registrado sob o 

nº 7367, relatando “colisão carro/moto, vítima encontrada em decúbito 

lateral” (Id. 8750416) e Boletim de Ocorrência de Trânsito nº 2016.180085, 

ambos confeccionados na data do acidente noticiado na inicial (Id. 

8750416). Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado 

mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, informando a existência de incapacidade média (50%) em membro 

superior direito (70%), consoante tabela emitida pelo Conselho Nacional de 

Seguros Privados – CNSP (Id. 11275262). Logo, a requerente comprovou 

a sequela de caráter permanente decorrente de acidente de veículo 

automotor. Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a 

concessão da indenização, mediante prova documental, em observância 

ao disposto na Lei nº 6.194/74. Diante disso, valor da indenização deve 

ser arbitrado com observância da redução da capacidade funcional do 

membro, conforme perícia médica inclusa. Dispositivo Isto posto, julgo 

procedente o pedido formulado por Patrícia Pereira Lobato, na Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT - proposta em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros e condeno a respectiva seguradora ao 

pagamento de indenização no valor de R$4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da 

data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da 

data da citação, conforme Súmula 426 do STJ (REsp 1.004.390-SP e REsp 

1.120.615-PR). Julgo extinto o processo com resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerido 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em R$2.000,00 (dois mil reais), por apreciação equitativa, 

nos moldes do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, sobretudo em 

face da baixa complexidade da causa, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado e inexistindo pleito executório, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. 

Primavera do Leste (MT), 12 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito [1] [1] [1] Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do 

direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum 

– vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 58. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2017, p.292.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000217-39.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO ALVES DAUFENBACK (ADVOGADO(A))

JUSCELIA MARIA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO GMAC S.A. (RÉU)

Luiz Augusto Arruda Custodio (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1000217-39.2017.8.11.0037 Ação Revisional c/c Consignação em 

Pagamento Requerente: Juscelia Maria de Souza Requerido: Banco GMAC 

S.A. Vistos etc. Intime-se o mandatário legal da parte autora para 

apresentar instrumento de mandato com a outorga específica de poder 

para desistir, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13 de julho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001105-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER ECHEVERRIA LECAROS (AUTOR(A))

KATLEN SUZAN NARDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GONÇALVES BORGES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001105-08.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Reintegração de Posse e/ou 

Imissão de Posse c/c Indenização de Perdas e Danos Requerente: 

Francisco Xavier Echeverria Lecaros Requerida: Luciana Gonçalves 

Borges Vistos etc. Tendo em vista que o acordo entabulado entre as 

partes envolve direito de menor, vista ao Ministério Público para 

manifestação (CPC). E seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 16 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE
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Processo Número: 1001105-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO XAVIER ECHEVERRIA LECAROS (AUTOR(A))

KATLEN SUZAN NARDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA GONÇALVES BORGES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1001105-08.2017.8.11.0037 (PJe) Ação de Reintegração de Posse e/ou 

Imissão de Posse c/c Indenização de Perdas e Danos Requerente: 

Francisco Xavier Echeverria Lecaros Requerida: Luciana Gonçalves 

Borges Vistos etc. Tendo em vista que o acordo entabulado entre as 

partes envolve direito de menor, vista ao Ministério Público para 

manifestação (CPC). E seguida, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera 

do Leste (MT), 16 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004941-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS (ADVOGADO(A))

JARBAS VAVASSORI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004941-86.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JARBAS VAVASSORI 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em razão da 

decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus Comercial S/A, 

acolho a integralização do litisconsórcio passivo necessário. Intime-se a 

parte requerida (sócios), por intermédio de seu advogado ou da sociedade 

de advogados a que estiver vinculado, para apresentar contestação, em 

15 (quinze) dias, bem como apresentar documentos relativos à 

negociação havida entre os contratantes, que demonstrem a exata 

situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data no momento do 

ingresso, eventual resgate com a respectiva data, mediante extrato de 

movimentação de conta bancária ou do sistema da empresa demandada, 

em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como verdadeiros os fatos que, 

por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar, nos moldes 

do artigo 400 do Código de Processo Civil. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1005311-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GRASS (ADVOGADO(A))

LEIDIANE SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS OAB - 550.859.039-00 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005311-65.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LEIDIANE SILVA ARAUJO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A PROCURADOR: HORST 

VILMAR FUCHS Vistos etc. Em razão da decretação judicial de dissolução 

da empresa Ympactus Comercial S/A, acolho a integralização do 

litisconsórcio passivo necessário. Intime-se a parte requerida (sócios), por 

intermédio de seu advogado ou da sociedade de advogados a que estiver 

vinculado, para apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como 

apresentar documentos relativos à negociação havida entre os 

contratantes, que demonstrem a exata situação financeira da liquidante, 

ou seja, valor e data no momento do ingresso, eventual resgate com a 

respectiva data, mediante extrato de movimentação de conta bancária ou 

do sistema da empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de 

admitir-se como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da 

coisa, a parte pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de 

Processo Civil. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004192-69.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA SCHWENGBER (REQUERENTE)

JOSIRENE CANDIDO LONDERO (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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004192-69.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROBERTO PEREIRA 

SCHWENGBER REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Em 

razão da decretação judicial de dissolução da empresa Ympactus 

Comercial S/A, acolho a integralização do litisconsórcio passivo 

necessário. Intime-se a parte requerida (sócios), por intermédio de seu 

advogado ou da sociedade de advogados a que estiver vinculado, para 

apresentar contestação, em 15 (quinze) dias, bem como apresentar 

documentos relativos à negociação havida entre os contratantes, que 

demonstrem a exata situação financeira da liquidante, ou seja, valor e data 

no momento do ingresso, eventual resgate com a respectiva data, 

mediante extrato de movimentação de conta bancária ou do sistema da 

empresa demandada, em 5 (cinco) dias, sob pena de admitir-se como 

verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte 

pretendia provar, nos moldes do artigo 400 do Código de Processo Civil. 

Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste 

(MT), 17 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004640-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

ELIAS JUNIOR BARRETO ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004640-42.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ELIAS JUNIOR BARRETO 

ALVES REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL 

Vistos etc. Havendo requerimento expresso do credor, 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). Não 

efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, expeça-se, desde 

logo, ofício ao Juízo da Comarca de Rio Branco (AC) solicitando a 

transferência do valor executado. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 

17 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004250-72.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMAR DE SOUSA NEVES (REQUERENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (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 : 

1004250-72.2017.8.11.0037. REQUERENTE: EDIMAR DE SOUSA NEVES 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de 

Liquidação de Sentença proposta por Edimar de Souza Neves 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$12.987,24 (doze mil 

novecentos e oitenta e sete reais e vinte 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: 1005052-70.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

NELSON VANOR ROTTA (REQUERENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CARLOS ROBERTO COSTA (LITISCONSORTES)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

JAMES MATTEW MERRIL (LITISCONSORTES)

CARLOS NATANIEL WANZELER (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 : 

1005052-70.2017.8.11.0037. REQUERENTE: NELSON VANOR ROTTA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A Vistos etc. Trata-se de 

Liquidação de Sentença proposta por Nelson Vanor Rotta 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$12.307,97 (doze mil 

trezentos e sete reais e noventa 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: 1005087-30.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

NELSON VANOR ROTTA (REQUERENTE)

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (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 : 

1005087-30.2017.8.11.0037. REQUERENTE: NELSON VANOR ROTTA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL Vistos etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Nelson Vanor Rotta 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 122 de 805



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$49.591,63 (quarenta e nove 

mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e três 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: 1005142-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENILDA COSENDEY DE SOUZA (REQUERENTE)

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (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 : 

1005142-78.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DENILDA COSENDEY DE 

SOUZA REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO 

COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL Vistos 

etc. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Denilda Consendey 

de Souza 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$14.925,76 (quatorze mil 

novecentos e vinte cinco reais e setenta e seis 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: 1005362-76.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

UZIEL DE OLIVEIRA SOUSA (REQUERENTE)

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTEW MERRIL (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

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 : 

1005362-76.2017.8.11.0037. REQUERENTE: UZIEL DE OLIVEIRA SOUSA 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL Vistos etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Uziel de Oliveira Sousa 

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$ 6.122,87 (seis mil cento e 

vinte dois reais e oitenta 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
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Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1005354-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ENORY AFONSO ROSSATO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

JAMES MATTEW MERRIL (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 : 

1005354-02.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ENORY AFONSO ROSSATO 

REQUERIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS ROBERTO COSTA, 

CARLOS NATANIEL WANZELER, JAMES MATTEW MERRIL Vistos etc. 

Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Enory Afonso Rossato 

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$ 18.792,98 (dezoito mil 

setecentos e noventa e dois 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-122 LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR 

ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000962-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

TARCISIO DE SOUZA PESTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (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 : 

1000962-82.2018.8.11.0037. REQUERENTE: TARCISIO DE SOUZA 

PESTANA REQUERIDO: CARLOS ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL 

WANZELER, JAMES MATTHEW MERRILL, YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Trata-se de Liquidação de Sentença proposta por Tarcísio de 

Souza Pestana 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$ 19.717,46 (dezenove mil setecentos e dezessete reais e quarenta e 

seis reais), 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.: 162437 Nr: 1435-56.2016.811.0037

 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: IJEAN CARLOS BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MORAES PIMPINATI - 

OAB:MT/6623-B, MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:13308/O, 

STEPHANIE DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:MT/ 20669, Valdir Ariones 

Pimpinati Junior - OAB:OAB/MT 6.623-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado da parte Autora para se 

manifestar acerca dos documentos juntados pelo Requerido nas fls.82/83, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34044 Nr: 2282-44.2005.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO SOARES DA SILVA NETO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO CESAR BARTONELI 

JUNIOR - OAB:SP-176126

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, com a seguinte 

informação: DESCONHECIDO no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171602 Nr: 6000-63.2016.811.0037

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO LUIZ ARALDI, Samoel da Silva, RAFAEL 

DALL AGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, 

CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONTUDO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO EIRELI - PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SOUTO ONÓRIO 

LAZZARI - OAB:MT 9.381, RAFAEL DALL AGNOL - OAB:20898/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, CRISLAINE VEIGA - OAB:15425/O, EMILIA CARLOTA 

GONÇALVES VILELA - OAB:MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - 

OAB:MT 13700, Marcelo Ambrósio Cintra - OAB:MT/8934, PAMELA 

GHIOTTE MATEUS - OAB:20453/O, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:MT.5.581-E, RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:MT/16215

 Processo nº 6000-63.2016.811.0037 (171602)

Cumprimento de Sentença

Exequente: Oliveira Castro Advogados

 Executado: Arnaldo Luiz Araldi

Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por Oliveira Castro 

Advogados em face de Arnaldo Luiz Araldi, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe.

A parte autora desistiu da ação (fls.67).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

Inexistindo óbice legal, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA AÇÃO, nos 

termos do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 

JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 61646 Nr: 1503-50.2009.811.0037

 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: ADORINHA BORDIGNON OTTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini - OAB:

 Processo nº 1503-50.2009.811.0037 (Código 61646)

Ação de Cobrança

Requerente: Adorinha Bordignon Ottonelli

Requerido: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

A adesão ao acordo deve ser efetuada pela parte, mediante acesso direto 

à plataforma digital já disponibilizada.

Suspendo o curso processual por 90 (noventa) dias para tal finalidade. 

Expirado o prazo, intime-se a parte para confirmar a adesão ao acordo, 

em 15 (quinze) dias, para efeito de extinção processual pela perda 

superveniente do interesse processual.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 60142 Nr: 7758-58.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTEVIR ITAMAR FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6735/MT

 Processo nº 7758-58.2008.811.0037 (Código 60142)

Ação de Cobrança c/c Exibição de Documentos

Requerente: Valter Itamar Ferro

Requerido: Banco HSBC Bank Brasil S/A – Banco Múltiplo

Vistos em correição permanente.

A adesão ao acordo deve ser efetuada pela parte, mediante acesso direto 

à plataforma digital já disponibilizada.

Suspendo o curso processual por 90 (noventa) dias para tal finalidade. 

Expirado o prazo, intime-se a parte para confirmar a adesão ao acordo, 

em 15 (quinze) dias, para efeito de extinção processual pela perda 

superveniente do interesse processual.

Em seguida, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 20 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 34755 Nr: 2828-02.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - 

PRIMACON MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIIL RIJKOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLE FIGUEIREDO BUENO 

HERINGER - OAB:5428-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO MAGALHÃES 

FERRARI - OAB:MT 13985-B

 Intimo as partes para manifestação acerca do laudo de avaliação 

apresentado retro, facultando-lhes impugnação fundamentada, em 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 152976 Nr: 5798-23.2015.811.0037

 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: CLAUDINETE EVA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE EDUCACIONAL UNI SAT LTDA 

-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323

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

Latella - OAB:OAB/MG 109.730, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA 

- OAB:63440/MG

 Processo nº 5798-23.2015.811.0037 (Código 152976)

Ação de Obrigação de Fazer

Requerente: Claudinete Eva da Silva

Requerida: Sociedade Educacional UNI SAT Ltda - EPP

Vistos etc.

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as objetivamente, bem como para manifestarem 
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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), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165403 Nr: 2848-07.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENTILEZA BRANCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629/MT, MONICA MANOELA DIOZ SENA - OAB:MT/14101

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Processo nº 2848-07.2016.811.0037 (Código 165403)

Ação de Devolução de Valores c/c Danos Materiais e Morais

Requerente: Gentileza Branca da Silva

Requerido: Banco Bradesco S/A

Vistos etc.

Ouça-se a parte autora sobre a mídia juntada pela parte requerida (fls.51), 

em 15 (quinze) dias (CPC, art.437, §1º).

Expirado o prazo, conclusos para julgamento.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 156439 Nr: 7365-89.2015.811.0037

 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: SYNGENTA SEEDS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO BRAVIN, PEDRO 

GERALDO BRAVIN, LUIZ CARLOS BRAVIN, EDSON HOSHIKA, ASSEPLAN 

- PLANEJAMENTO AGROPECUÁRIO - EDSON HOSHIKA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAGNER FRANCISCO CASTILHO 

- OAB:PR 43493, MATHIEU BERTRAND STRUCK - OAB:PR 32.066, 

NEMO ELOY VIDAL NETO - OAB:PR 20.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, MOISES MESSIAS DE REZENDE - 

OAB:OAB/MG 159.371, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 Processo nº 7365-89.2015.811.0037 (Código 156439)

Ação Cominatória c/c Indenização por Ato Ilícito

Requerente: Syngenta Seeds Ltda.

Requeridos: Marcos Roberto Bravin e Outros

Vistos em correição permanente.

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), 23 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162381 Nr: 1408-73.2016.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WONIBALDO WALDEMAR EINLOFT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Eduardo Armanini Tagliani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIÉLA GONÇALVES FORTES 

FONTANA - OAB:13629 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA MARA BASEI - 

OAB:5066-B/MT

 Processo nº 1408-73.2016.811.0037 (Código 162381)

Embargos de Terceiro

Embargante: Wonibaldo Waldemar Einloft

Embargado: Antônio Eduardo Armanini Tagliani

Vistos em correição permanente.

Determino o apensamento aos autos nº 1791-47.1999.811.0037 (5041).

Configurada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, acolho a 

inclusão do terceiro Martim Afonso Xavier da Silveira Junior no polo 

passivo da ação e determino a citação, na forma da lei.

Nos termos do artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não 

será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar 

preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado 

urgente.

Destarte, intime-se a causídica subscritora da contestação para 

regularizar sua atuação processual, apresentando o instrumento de 

mandato, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do ato não ratificado ser 

considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, 

respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos, nos 

moldes do artigo 104, §2º, do Código de Processo Civil.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 158652 Nr: 8428-52.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ROBERTO SIMÕES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BARBOSA SIMÕES - 

OAB:MT/18937

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 Processo nº 8428-52.2015.811.0037 (Código nº 158652)

Liquidação de Sentença

Requerente: Wilson Roberto Simões

Requerido: Banco do Brasil S/A

Vistos etc.

No julgamento do REsp nº 1.319.232 – DF foram opostos embargos de 

divergência, recurso no qual foi concedida tutela provisória para atribuição 

de efeito suspensivo à decisão recorrida, em 06 de abril de 2017.

Posto isso, suspendo o curso processual até o julgamento dos embargos 

de divergência em REsp nº 1.319.232 – DF (2012/0077157-3), devendo a 

serventia, periodicamente, acompanhar eventual decisão do recurso 

mencionado, registrando que o julgamento está agendado para 

05/09/2018, às 14h00min.

Julgados os embargos de divergência, imediata conclusão.

Sem prejuízo da diligência, intime-se a parte autora para manifestar-se 

sobre eventual litispendência com a ação autuada sob o nº 

8430-22.2015.811.0037 (Código nº 158654), em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 138029 Nr: 9032-47.2014.811.0037

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIRASSOL MERCADÃO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

WERNER E WERNER LTDA ME, EDI MARCOS WERNER, RENATO DIOMAR 
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WERNER, V. R. WERNER ASSISTÊNCIA TÉCNICA ME, BANCO BRADESCO 

S/A, Samoel da Silva, BANCO DO BRASIL S/A, UNIÃO - FAZENDA 

NACIONAL, AÇOFER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - 

SICREDI, RÁPIDO TRANSPAULO LTDA, MCL PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA, 

KRS METALÚRGICA LTDA, VIANA & CIA LTDA, SINAGRO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, TIM CELULAR S/A, CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL, LUMOBRAS LUBRIFICANTES ESPECIAIS LTDA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E 

XINGU - SICREDI ARAXINGU, TERRA FERTIL - COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, C. C. L. A. A DO SUDOESTE DE MT - SICREDI 

SUDOESTE MT, MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTO S.A - DIVISÃO CLEAN, 

NACIONAL GRAFITE LTDA, RURAL AGRICULTURA NO VALE LTDA, 

SICALL CARGAS E ENCOMENDAS LTDA, BANCO CETELEM S.A, ITAMBÉ 

PRODUTOS ABRASIVOS, SCHUMACHER INDUSTRIAL LTDA, DDS 

INDUSTRIAL LTDA, IGUAÇU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, BANCO DE 

LAGE LANDEN BRASIL S/A, GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA, 

AGROINDUSTRIAL QUERÊNCIA LTDA - ME, ALMIR LOPES DE ARAÚJO 

JÚNIOR, ILHA COMPRIDA ENERGIA S.A, DIVISA ENERGIA S/A, SEGREDO 

ENERGIA S/A, ROMAR F. MANN & CIA. LTDA, AFA PLÁSTICOS LTDA, 

MANN HUMMEL BRASIL LTDA, FABRICA QUIMICA PETROLEO DERIVADOS 

LTDA, USINIL INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA, RAMOS E RISQUES LTDA 

- EPP, BODIPASA BOMBAS DIESEL PAULISTA LTDA, CIAPEL MÁQUINAS E 

PEÇAS LTDA ME, GATES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 

ITACORDA IND. COM. DE CORDAS, COMMERSUL PARAFUSOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, EXPRESSO LAMOUNIER LTDA, 

NORTÉNE PLÁSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADA SILVA RESENDE - 

OAB:13446, ADRIANE MARCON - OAB:MT/4660-B, ALEXANDRA PINA - 

OAB:284382/SP, ALEXANDRE FONTANA BERTO - OAB:, ALMIR LOPES 

DE ARAUJO JÚNIOR - OAB:4102, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:OAB/MT 10133, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ANETE 

HIRTZ SOBREIRA - OAB:RS/74.276, ANGELO RONI FLORES GOMES - 

OAB:RS/52.862, ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21.051/B, ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - 

OAB:7669-O/MT, BRUNO PEREZ SANDOVAL - OAB:324.700/SP, 

CAMILA STOFELES CECON SANTANA - OAB:MT 16.258-B, CARLA 

FRANCIELE DE MORAIS PEIXOTO - OAB:SC 38129, CASSIA CAROLINA 

VOLLET CUNHA - OAB:9233/B, CATIA LIMA MACHADO - OAB:51678, 

CHRISTOPHER FALCÃO - OAB:OAB/RS 54205, DARLEY DA SILVA 

CAMARGO - OAB:MT 6.526-B, DENISE IZUMI MIYAGUSKU MEDAGLIA - 

OAB:RS/59.504-B, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - 

OAB:OAB/MT3.966, EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - 

OAB:OAB/MT 5395-B, EDUARDO JORGE LIMA - OAB:85028, EUDER 

OLIVEIRA RIBEIRO - OAB:10.271/MT, FABIO ZIMERMANN BEUX - 

OAB:RS/ 59386, FELIPE JOSÉ COSTA DE LUCCA - OAB:272079, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, 

FRANCISCO ROBERTO DE LUCCA - OAB:68500/SP, GERALDO CARLOS 

DE OLIVEIRA - OAB:4032, GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - OAB:MT 

20.261-B, GUILHERME CLIVATI BRANDT - OAB:43368, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, GUSTAVO COSTA DE LUCCA - 

OAB:250.133/SP, GUSTAVO EMANUEL PAIM - OAB:14606/MT, ÍCARO 

MÁRIO CARON COVATTI - OAB:83241, JANAÍNA MARIA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:MT 9373, JOAO JOAQUIM MARTINELLI - 

OAB:PR/25.430, JOÃO OLIVEIRA DE LIMA - OAB:4257-B/MT, JORGE 

AMÁDIO FERNANDES LIMA - OAB:4037/MT, JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB/RS 14.705, JOSÉ ANTENOR NOGUEIRA DA ROCHA - 

OAB:OAB/SP173.773, JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - OAB:MT 

3103-A, KETRIN LUCIENE SCHUBERT - OAB:SC 20268, LEYLA ANTONIA 

ALIOTI - OAB:SP/72.621, LUCIANA DE BARROS AMARAL - 

OAB:8169-MS, LUCIANA SOUTO ONÓRIO LAZZARI - OAB:MT 9.381, 

LUÍS ANTONIO ROSSI - OAB:155723/SP, LUIS MARCELO B. LIMA E 

SILVA - OAB:324000/SP, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:OABMT 16.691/A, MARCELO MENIN - OAB:153.342, MARCO 

ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A/MT, MARCOS MARTINS DA 

COSTA SANTOS - OAB:72080/SP, MARIA ROSÁRIO GOMES DA 

ROCHA - OAB:157.136/SP, MARIELA DITTMAR RAGHIAMT - 

OAB:9045-MS, MARILEI SCHUSTER - OAB:7721-B/MT, MÁRIO CREMA 

- OAB:MT 3873, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

MIRZA FALCÃO - OAB:OAB/RS 25738, PAOLA RISQUES - 

OAB:18316/O, RAQUEL TEIXEIRA BELTRAMELLI - OAB:, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, REGINA CRISTINA DE GOES - 

OAB:9.546-A/MT, RICARDO AGUIAR FERONE - OAB:65.447/PR, 

RODRIGO ALEXANDRE LÁZARO PINTO - OAB:235.177/SP, ROGER 

PAMPANA NICOLAU - OAB:OAB/SP 164.713, ROGERIO A. FERNANDES 

DE CARVALHO - OAB:RS/49.578, RUI EDUARDO VIDAL FALCÃO - 

OAB:OAB/RS 18377, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:MT 7187, SILVIA MONTENEGRO MACHADO - OAB:OAB/RS 60450, 

THIAGO CAVERSAN ANTUNES - OAB:PR/ 38.469, THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS - OAB:13079/O, TIAGO BUENO DA SILVA - OAB:MT/18226/0, 

TÚLIO FIGUEIREDO PEIXOTO - OAB:PROCURADOR, ULISSES JOSÉ 

FERREIRA NETO - OAB:SC 6320, VINICIUS GABALDI LOVATO - 

OAB:PR/ 65802, VINICIUS MATTOS FELICIO - OAB:OAB/MG 74.441, 

WINSTON SEBE - OAB:RS/ 27.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9032-47.2014.811.0037 (Código 138029)

Ação de Recuperação Judicial

Recuperandas: Girassol Mercadão de Peças Agrícolas Ltda e Outros

Vistos etc.

Designo a nova data de 1º de outubro de 2018, às 14h00min para abertura 

dos envelopes contendo as propostas.

Expeça-se edital contendo aviso aos eventuais interessados sobre a 

alienação dos ativos na modalidade propostas fechadas, que ocorrerá 

mediante a entrega, em cartório, sob recibo e em até 30 (trinta) dias, de 

envelopes lacrados, a serem abertos pelo Juízo, na data supracitada, em 

gabinete judicial, lavrando o escrivão o auto respectivo, assinado pelos 

presentes e juntando as propostas aos autos da falência (Lei nº 

11.101/05, art.142, §4º).

A recuperanda deverá comprovar a publicação em periódicos, jornal de 

grande circulação, revistas ou outros meios que contribuam para o amplo 

conhecimento da venda, em 5 (cinco) dias.

Poderão ser apresentadas impugnações por quaisquer credores, pelo 

devedor ou pelo Ministério Público, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 

da arrematação, hipótese em que os autos serão conclusos para decisão, 

no prazo de 5 (cinco) dias (Lei nº 11.101/05, art.143).

 Advirto a parte que a recuperação judicial é instituto sério, baseado nos 

postulados da função social da empresa, da manutenção da fonte 

produtiva, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, 

conferindo vantagens diferenciadas ao empresário e sociedade 

empresária, mas não se concebe, todavia, o descumprimento injustificado 

das obrigações legais e das determinações judiciais.

 Destarte, intime-se a recuperanda para manifestar-se sobre a notícia de 

descumprimento da obrigação de fazer relativa ao credor SICREDI, 

comprovando a operação ou justificando as razões da impossibilidade, em 

24 horas (vinte e quatro), sob as penas da lei.

 Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se com urgência.

Primavera do Leste (MT), 24 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 69233 Nr: 1541-28.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO FRANCISCO FRITZEN, PAULO FUZETTI, 

CLOVIS SCHERER, CLÁUDIO JOSÉ VENDRUSCULO, VALDERI LUIZ 

VENDRÚSCULO, CLAIR MORAES DE CAMPOS, ROMEU CAMPOS DE 

CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 MT

 Impulsiono os autos a fim de publicar a decisão judicial (f. 333) ao 

advogado da parte requerida. Processo nº 1541-28.2010.811.0037 

(Código nº 69233)Cumprimento de SentençaExequentes: Genésio 

Francisco e OutrosExecutado: Banco do Brasil S/AVistos etc.A parte 

exequente postula pela liquidação por arbitramento, mediante nomeação 

de perito, sem aduzir, todavia, qualquer fato concreto que inviabilize a 
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obtenção do valor executado do cálculo, conforme postulado pela parte 

exequente, em 15 (quinze) dias, advertida de que se não cumprir com 

exatidão a decisão jurisdicional, ou criar embaraços à sua efetivação, sua 

conduta será punida como ato atentatório à dignidade da justiça, devendo 

o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, 

aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de 

acordo com a gravidade da conduta.Aportando os documentos, intime-se 

a parte exequente para, em idêntico prazo, instruir o requerimento de 

cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do 

crédito, devendo a petição conter: I - o nome completo, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no 

art. 319, §§ 1o a 3o; II - o índice de correção monetária adotado; III - os 

juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final 

dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da 

capitalização dos juros, se for o caso; VI - especificação dos eventuais 

descontos obrigatórios realizados; VII - indicação dos bens passíveis de 

penhora, sempre que possível.Expirados os prazos, imediata 

conclusão.Cumpra-se.Primavera do Leste (MT), 17 de julho de 2018. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 162752 Nr: 1561-09.2016.811.0037

 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: MARA LUCIA PIERDONÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MOSENA - 

OAB:72174, PAULO BERTOL - OAB:RS/ 31.466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:OAB/MT 20011 A, DANIELE DE FARIA 

RIBEIRO GONZAGA - OAB:OAB/GO 36528, FABIANE GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/GO 30485, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - OAB:OAB/MT 

15.013-A, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:O 16120/

 Processo nº 1561-09.2016.811.0037 (Código 162752)

Ação Ordinária Declaratória c/c Condenatória

Requerente: Mara Lucia Pierdoná

Requerida: Companhia de Seguros Aliança do Brasil S/A

Vistos em correição permanente.

Frustrada a tentativa de composição, intimem-se as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as 

objetivamente, 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), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167533 Nr: 3949-79.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO KENJI MUROFUSE

 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: CATIA SIMONE BRESSAN - 

OAB:MT 20437

 Processo nº 3949-79.2016.811.0037 (Código 167533)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Ronivaldo de Souza Camargo

Executado: Diego Kenji Murofuse

Vistos em correição permanente.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ronivaldo de Souza 

Camargo em face da sentença encartada às fls.33, que extinguiu o 

processo com resolução de mérito por homologação de transação.

A pretensão recursal fundamenta-se no erro material quanto a transcrição 

do artigo.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É A SÍNTESE. FUNDAMENTO. DECIDO.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos 

de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer 

obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou 

questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III - corrigir erro material.

Sob tal conjuntura jurídica, a decisão embargada contém erro material, nos 

moldes do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil, eis que citou o 

artigo 287, embora a referência correta fosse o artigo 487, ambos do 

Código de Processo Civil.

Isto posto, RECEBO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e corrijo o erro 

material da sentença, passando a constar o numeral 487 onde se lê 287.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Intime-se.Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 135130 Nr: 6882-93.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

MARCELO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, COSTA & VIEIRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - 

OAB:SP/287.799, HENRIQUE BASTOS MARQUEZI - OAB:SP 97087, 

MARCELO GONÇALVES - OAB:7831/MT, ROGERIO RIBEIRO MIGUEL - 

OAB:SP/ 307.984

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO KURZWEIL DE 

OLIVEIRA - OAB:248704/SP, IVO WAISBERG - OAB:SP/146176, JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - OAB:122443/SP, LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 Processo nº 6882-93.2014.811.0037 (Código 135130)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente

Exequente: Transcorpa Transportes de Cargas Ltda.

Executada: Costa & Vieira Ltda.

Vistos em correição permanente.

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

proposta por Transcorpa Transportes de Cargas Ltda em face de Costa & 

Vieira Ltda, qualificados nos autos em epígrafe.

No decorrer do trâmite processual, a parte executada noticiou a perda do 

objeto da ação em face da inclusão do crédito no plano de recuperação 

judicial, postulando pela extinção do feito (fls.51/54).

A parte exequente não apresentou objeção à extinção processual, 

apenas pontuando que a sentença deverá condenar a parte executada 

aos ônus da sucumbência (fls.78).

Formalizados os autos, vieram para deliberação.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Tendo em vista a carência de ação pela ausência de interesse 

processual (perda superveniente), JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil.

Baixem-se eventuais medidas judiciais restritivas.

Pelo princípio da causalidade, condeno a parte executada ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, conforme fixados no 

despacho inicial.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

P.R.I.C.

 Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 157852 Nr: 8047-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PRODUQUIMICA INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & VIEIRA LTDA, UNISAGRO 

PARTICIPAÇÕES LTDA, LUCIANO GOMES DA COSTA, DJALMA VIEIRA, 

HILÉIA REGINA CASTANHO VIEIRA, CLAUDIA APARECIDA RODER DA 

COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ TAVANO - 

OAB:OAB/SP 173965, VINICIUS EMIDIO CEZAR - OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8047-44.2015.811.0037 (Código nº 157852)

Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedores Solventes

Exequente: Produquímica Indústria e Comércio S/A

Executados: Costa & Vieira Ltda e Outros

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte exequente para manifestar-se sobre o inteiro teor da 

petição apresentada pela terceira Teixeira Rosa Transportes Ltda – EPP 

(fls.59/63), bem como sobre os documentos que a acompanham, em 15 

(quinze) dias.

 Expirado o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 22 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 171885 Nr: 6156-51.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO JOÃO DIDOMÊNICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, JAMES MATTHEW MERRIL, CARLOS NATANEL 

WANZELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Processo nº 6156-51.2016.811.0037 (Código 171885)

Liquidação e Cumprimento de Sentença

Requerente: Danilo João Di Domenico

Requeridos: Ympactus Comercial S/A e Outros

Vistos em correição permanente.

Intime-se a parte liquidante para retificar o memorial descritivo, apontando 

os valores a serem deduzidos na forma estabelecida pela sentença 

exequenda (itens B.4; B.5), em 15 (quinze) dias.

Expirado o prazo, imediata conclusão.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 165153 Nr: 2739-90.2016.811.0037

 AÇÃO: 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): Marildo Rosseto, JOÃO ALVES ROSSETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:OAB/MG 117880, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:MT/ 

4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:MT 11546-A, RENAN NADAF 

GUSMÃO - OAB:MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA AIRES DE MELO 

NICOLINO - OAB:OAB/MT 17.058, EDERSON SANTOS NEVES, - 

OAB:OAB/MT 18.174, GILMAR ANTONIO SUBTIL GODINHO - 

OAB:OAB/MT 11.436, LEONARDO COSTA NICOLINO - OAB:OAB/MT 

12.900

 Processo nº 2739-90.2016.811.0037 (Código 165153)

Ação de Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Banco de Lage Landen Brasil

Executados: Marildo Rosseto e João Alves Rosseto

Vistos em correição permanente.

Nos termos do artigo 313, §2º, inciso I, do Código de Processo Civil, 

falecido o réu, será ordenada a intimação do autor para que promova a 

citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, 

dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 

6 (seis) meses.

Destarte, tendo em vista o falecimento do executado João Alves Rosseto, 

consoante certidão de óbito inclusa (fls.50), suspendo o curso processual 

pelo prazo de 6 (seis) meses, ou até a efetiva sucessão processual.

Intime-se a parte autora para promover a citação do respectivo espólio, de 

quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo mínimo 

legal, nos moldes do artigo 313, §2º, I, do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 23 de agosto de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 122567 Nr: 5106-92.2013.811.0037

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Giovani Santana Barros, RUTE SANTANA BARROS, 

LUZINETE SANTANA BARROS, EVANDRO SANTANA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA CASTELÂNDIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL ANTUNES MACEDO - 

OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO PILOTO MACIEL - 

OAB:8222-B-MT, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - OAB:MT 15878-O

 Initimo as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, 

justificando-as objetivamente, em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 163833 Nr: 2144-91.2016.811.0037

 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: RODOMAIOR TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTER AGROIND. IMP E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DE OLIVEIRA LEITE E 

SILVA - OAB:MS/17.008, WILSON FARIAS DO REGO - OAB:MS 16.484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data a Dra. Laryssa Moares dos Santos Tanure, 

OAB-MT 12.975-B, compareceu nesta secretaria e retirou a Precatória de 

f. 59. Certifico ainda que o(a) advogado(a) da parte autora ficam 

INTIMADO(A) a comprovar nos autos a distribuição da missiva, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 133482 Nr: 5572-52.2014.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES LIMA 

FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayane Cristina Banhos Ferrari 

- OAB:OAB-MT 23.903-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS PAULO MODESTO - 

OAB:MT/15.220

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória (f. 76) para distribuição.

Citação

Citação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004442-05.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MANOEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

TAILOR HENRIQUE SOUZA (ADVOGADO(A))

ELIANDRO SILVA FIDELIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)
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HORST VILMAR FUCHS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004442-05.2017.8.11.0037. 

AUTOR: ELIANDRO SILVA FIDELIS RÉU: YMPACTUS COMERCIAL S/A 

Vistos etc. Acolho a emenda da petição inicial. Defiro os benefícios da 

Assistência Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo 

Civil. O Novo Código de Processo Civil suprimiu a exibição cautelar de 

documentos, motivo pelo qual a pretensão material deve ser admitida como 

produção antecipada da prova, conjugando-se as disposições normativas 

a ela relativas com a disciplina legal aplicável à exibição de documentos. 

Nesse sentido: “Importa destacar que o novo CPC amalgamou – e o fez 

muito bem - o que no CPC atual é tratado tanto como meio de prova como 

“procedimento cautelar específico” (arts..844 e 845). Se a hipótese for de 

urgência, não há como negar a possibilidade de o pedido de exibição ser 

formulado antes do processo, aplicando-se, para tanto, o procedimento 

aqui analisado, subsidiado pelo que o novo CPC chama-se de “produção 

antecipada de provas” (art.381), hipótese em que o réu será 

necessariamente citado, não meramente intimado. (Bueno, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado / São Paulo: Saraiva, 

2015). Destarte, havendo indicação do fundamento da antecipação da 

prova documental (CPC, art.381, III), presentes os requisitos do artigo 397 

do Código de Processo Civil, determino a citação da parte requerida para 

responder em 5 (cinco) dias (CPC, art. 398), com advertência expressa 

quanto às consequências jurídicas da inércia processual. Transcorrido o 

prazo para resposta, imediata conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Poxoréu (MT), 11 de julho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000755-83.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002572-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITELIO FURLAN (AUTOR(A))

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação e 

intimação, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002572-22.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VITELIO FURLAN (AUTOR(A))

WENDELL OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - 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  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002572-22.2017.8.11.0037. AUTOR(A): VITELIO FURLAN RÉU: FELIPE 

INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - EPP Vistos. Considerando os 

documentos apresentados (ID 9983951), os quais evidenciam que a 

senhora Euci Malise Rott Neisse é atual sócia proprietária da empresa 

requerida, proceda-se nova tentativa de citação da parte ré, na pessoa da 

referida sócia. Ainda, considerando o teor da certidão de ID 10435585, 

havendo suspeita de ocultação, fica, desde já, autorizada a realização de 

citação por hora certa, nos termos do artigo 252 do Código de Processo 

Civil. Outrossim, designo nova audiência de conciliação para o dia 27 de 

setembro de 2018, às 14h00min, a ser realizada pelo conciliador, na sede 

do Fórum desta Comarca. Com relação ao pedido de aplicação de multa 

prevista no artigo 334, § 8º, do Código de Processo Civil (ID 10474475), 

indefere-se, visto que a citação do requerido ainda não foi efetivada, não 

tendo sido este intimado da audiência designada. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001860-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL PRIMAVERA LTDA (EXEQUENTE)

LEONARDO MEDEIROS TELES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA LOPES TESTA MIEZERSKI (EXECUTADO)

PAULO CESAR MIEZERSKI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito , no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002964-59.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER (ADVOGADO(A))

OLINDA MARIA MAHNIC (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURENY DE JESUS FERREIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para comprovar 

o depósito da diligência, para expedição de mandado de citação, no prazo 

de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000916-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IRANI MARTINS (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005198-14.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

ROSA PEAI UNI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005198-14.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSA PEAI UNI REQUERIDO: 

BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. Vistos. Considerando a 

certidão (id. 12197694) e de acordo com o artigo 3°, §3º, do Código de 

Processo Civil, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual de conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, 

podendo ocorrer, inclusive, no curso do processo e não somente na 

audiência inicial. Desta forma, em respeito à primazia da autocomposição, 

designo audiência de conciliação para o dia 27 de setembro de 2018, às 

13h20min, a ser realizada pelo conciliador na sala de conciliação, na sede 

do fórum. Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos 

advogados, para comparecerem a audiência designada, não havendo 

advogado constituído, intime-se pessoalmente. Conste que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu será considerado ato 
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atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois 

por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado. Intime-se. Cumpra-se, 

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

do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000306-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON SIRQUEIRA DELMON (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a requerente para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001507-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAN CESAR CAETANO TONI (EXECUTADO)

EDVANDRO TONI (EXECUTADO)

JEAN CARLOS CAETANO TONI (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

providenciar a distribuição da Carta Precatória, no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 106555 Nr: 5621-98.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILELA MENDONÇA LTDA EPP

 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.: 161769 Nr: 1146-26.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DAGOSTIM FAVARIN, DORACI FAVARIN 

ANDREATTO, LEOCI FAVARIN, OLEONIR FAVARIN, MARLI FAVARIN 

PINTO, DOMINGOS FAVARIN NETO, LÍBERO FAVARIN, MARILENE 

FAVARIM TORRES, ANDREIA FAVARIN DANIELLI, SOELY FAVARIN 

JUSTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA VEIGA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA ARAÚJO - 

OAB:MT 3963, DIVADIR DE PIERI - OAB:4335-A/MT, DIVAIR 

APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:MT 5698-A, RODRIGO RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE CRISTINA SILVA 

MELO - OAB:OAB/MS 15.497, SAMIRA ANBAR - OAB:OAB/MS 11.355, 

THIAGO VARGAS - OAB:OAB/MS 19.039

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178576 Nr: 9902-24.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Girassol Agrícola LTda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO, ELI 

SANDRA FREITAS BACCI CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - OAB:MT 

4735, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173118 Nr: 6865-86.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO DIOMAR WERNER, RENATA BONI 

CUNHA WERNER, EDI MARCOS WERNER, EDISON BUBA CRUZ, BEATRIZ 

DE ASSIS WERNER, CARLA WERNER, CLARA WERNER GARGANTINI, 

PAULO SERGIO GARGANTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA RAQUEL BELCULFINE 

SILVEIRA - OAB:SP 160.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para intimar os executados da 

penhora, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 75010 Nr: 7328-38.2010.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBUQUERQUE & RIBEIRO LTDA, BIANCA 

ROSSANE SOARES RIBEIRO, ADRIANA FARIA DE ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/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, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134284 Nr: 6204-78.2014.811.0037

 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): GLOBO COMÉRCIO DE NOTEBOOKS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, que poderá ser 

consultada pelo sitio do TJMT, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161207 Nr: 916-81.2016.811.0037

 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: CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS GONÇALVES, PRIMA AR (DUARTE & 

CIA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322, CLAUDIA REGINA DA SILVA - OAB:MT/ 17.122

 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 conciliação para o dia 31/10/2018, 

às 14:00.

Intimem-se.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 180422 Nr: 10810-81.2016.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAVOSTIAN REUTOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LUÍS ALMEIDA - 

OAB:7732-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Souza Paulino - 

OAB:16.689, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presnete feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre o pedido de julgamento antecipado da lide, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141519 Nr: 443-32.2015.811.0037

 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: TONI ROBERTO GASPAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE REZENDE 

HOSHIKA - OAB:12102/MT, WILLIAN DIAS CAVERSAN - OAB:MT/17543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133 MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:MT/ 7.627-A, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presnete feito, com a finalidade de intimar a parte requerida 

para manifestar sobre a proposta de honorários, no valor de R$ 2.800,00 

(dois mil e oitocentos reais), no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172904 Nr: 6761-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGUES DO NASCIMENTO & FERREIRA DE 

SOUZA LTDA, REGINALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO, TERESINHA 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLAINE CRISPIM DE FARIA 

CRUZ - OAB:MT 16988, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8.123/PR, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 

16.691/A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139700 Nr: 10091-70.2014.811.0037

 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: VALÉRIA CRISTINA BEVILACQUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZINCRED S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CARRETO - 

OAB:18929/A - MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO ZANATTA - OAB:MT 

13.318

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar o apelado (requerido), para apresentar suas contrarrazões, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177281 Nr: 9205-03.2016.811.0037

 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): EXATA CONTABILIDADE LTDA, MÁRCIO 

NALON BARBOSA, DANIELI LAIS KERKHOFF BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

intimação, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136114 Nr: 7657-11.2014.811.0037

 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: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRASIELLI ARRUDA SEOLIM - 

OAB:MT 20.261-B, VINICIUS MANOEL - OAB:19.532/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHÃO - OAB:MT/ 13.089-A, PRISCILA KATIA 

MIGUEL FAKINE - OAB:13706/MT

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo: 7657-11.2014.11.0037 (Código 136114)

Tipo de Ação: Ação de Indenização por Danos Morais

 Data e Horário: 23/08/2018 às 16h30min (MT)

PRESENTES

Juíza de Direito: Myrian Pavan Schenkel

Requerido: Expresso Rubi Ltda.

Advogada: Heblaima Otília Cecilio Dombroski

DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima mencionadas. A 

Advogada da parte requerida pugnou por prazo de 05 (cinco) dias para 

juntada de substabelecimento e de carta de preposição. Ainda, requereu 

prazo para informar o novo endereço da testemunha LUCAS DA SILVA 
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CARDOSO. A MAGISTRADA PROFERIU O SEGUINTE DESPACHO: Vistos. 

Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para a informação do endereço da 

testemunha, bem como o prazo de 05 (cinco) dias para juntada de 

substabelecimento e carta de preposição. Com o retorno das cartas 

precatórias expedidas, vista dos autos às partes. Cumpra-se. Nada mais 

havendo, encerro o presente. Eu, Douglas Steiffine (Estagiário de Direito), 

que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164348 Nr: 2380-43.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KUMM & CIA LTDA - ME, ADRIANE IOLANDA 

LERNER KUMM, JAIR KUMM

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

penhora e avaliação , no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 34804 Nr: 2837-61.2005.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECNOAGRO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BACCI AUTO CENTER LTDA -ME, CLEUSA 

MARILENE DOS SANTOS CASTRO, ANGELO FREITAS BACCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIAN TOPAL PIZARRO - 

OAB:183263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de fls. 240/244 para expedição do 

mandado , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 178723 Nr: 9965-49.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66778 Nr: 6599-46.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GAMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

informar em qual dos endereços de fls. 83/85 para expedição do 

mandado, bem como comprovar o pagamento da dligência , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174770 Nr: 7822-87.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO DA SILVA DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:SP 84.206, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 07/2017-CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência, para expedição de mandado de 

citação, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 158562 Nr: 8383-48.2015.811.0037

 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): HAMMES E HAMMES LTDA, ELTON MANOEL 

HAMMES, CECILIA MARIA MAYER HAMMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a tentativa infrutífera de intimação em nome dos 

executados, defiro o requerimento de busca de endereço através dos 

sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL.

Frustrada a tentativa de localização do endereço da parte executada, 

determino a expedição de ofício às concessionárias de água e energia, 

bem como às empresas de telefonia VIVO, TIM, OI e CLARO, a fim de 

buscar o endereço dos executados.

Insta consignar que o pedido possui respaldo no artigo 256, do Código de 

Processo Civil, veja-se:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o 

citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que 

recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a 

notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca 

houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas 

as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo 

de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou 

de concessionárias de serviços públicos.

Com a vinda das informações, proceda-se nova tentativa de intimação.

Intimem-se.

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

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139505 Nr: 9970-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL PEREIRA DOS SANTOS ME, JOEL 

PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:20

Nome do(a) Citando(a):Executados(as): Joel Pereira dos Santos, Cpf: 

14601227801, Rg: 24.853.488-9 SSP SP Filiação: , brasileiro(a), solteiro(a), 

empresário, Endereço: Rua São Paulo, 360, Sala D, Bairro: Parque 

Industrial, Cidade: Primavera do Leste-MT
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Executados(as): Joel Pereira dos Santos Me, CNPJ: 14667694000120, 

brasileiro(a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), Endereço: Rua São Paulo 

, 360, Sala D, Bairro: Parque Industrial, Cidade: Primavera do Leste-MT

Resumo da Inicial:O exequente é credor dos executados da importancia de 

R$ 30.865,61, ( trinta mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e sessenta e 

um centavos) representanda pela cédula de crédito banca´rio- 

Emprestimo- Capital de Giro - nº 351/5806400, C/C nº 24026-5, Agência 

1458, celebrada em data de 31/05/2012, onde o exequente emprestou aà 

primeira executada a importância de R$ 51.066,74 ( cinqyuenta e um mil, 

sessenta e seis reasi e setenta e quatro centavos) para ser restituido em 

36 parcelas no valor de R$ 1.184,33 ( mil oitocentos e oitenta e quatro 

reais e trinta e três centavos) vencendo a primeira parcela em data de 

30/06/2012 e a última data de 31/05/2015.

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 118238 Nr: 587-74.2013.811.0037

 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: BS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMER FOMENTO MERCANTIL FACTORING 

LTDA, AUTO POSTO MATOSINHOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA ARRUDA - 

OAB:SP 47049, ELTON LUIS CARVALHO PAIXÃO - OAB:282563/SP, 

LUCIENE MOREAU - OAB:SP 124.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a correspondência devolvida de p.114/V, com anotação 

“Mudou-se”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130661 Nr: 3276-57.2014.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMIR SARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS LUIZ KERNINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO DIAS COUTINHO 

NETO - OAB:MT/11003/A

 DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima mencionadas. As 

partes acordaram-se nos seguintes termos:

“O imóvel descrito na inicial (fl. 06) será entregue pelo requerido no dia 

20/12/2018, às 16horas, sendo a entrega da chave realizada perante o 

requerente e seu patrono. O requerido somente irá retirar seus objetos e 

móveis pessoais. Havendo desavença no momento da entrega, autorizo, 

desde já reforço policial, se necessário. Em caso de descumprimento, 

incidirá multa no valor de R$ 500,00 por dia de atraso. Cada parte arcara 

com os honorários de seus patronos. ”

A MAGISTRADA PROFERIU A SEGUINTE SENTENÇA:

 Vistos.

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada por Adamir Sari em face de 

Jonas Luiz Kerninski, ambos devidamente qualificados nos autos.

Acordo realizado em audiência de conciliação.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Tendo as partes se manifestado de forma livre e consciente quanto ao 

disposto no acordo, sendo elas maiores e capazes e estando 

devidamente representadas, não há óbice algum quanto a sua 

homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo acima entabulado 

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, inciso III, 

alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Honorários advocatícios na forma do acordo.

Sem custas.

As partes renunciam ao prazo recursal.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Saem os presentes intimados.

Sentença publicada em audiência.

Cumpra-se.

Eu, Douglas Steiffine (Estagiário de Direito), que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126308 Nr: 8870-86.2013.811.0037

 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: GETÚLIO GONÇALVES VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDNEWS SITE DE NOTÍCIAS LTDA - EPP

 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: Alinne Santos Malhado - 

OAB:OAB/MT 15.140, Christian Eduardo Gomes de Almeida - 

OAB:OAB/MT 8.303, Fernanda Carvalho Baungart - OAB:OAB/MT 

15.370, Luiz Alberto Derze Villalba Carneiro - OAB:OAM/MT 15.074, 

Ricardo Gomes de Almeida - OAB:OAB/MT 5.985

 DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima mencionadas. A 

Magistrada procedeu ao depoimento pessoal das partes. O Advogado da 

parte requerida pugnou pela juntada de carta de preposição e de 

substabelecimento. O Advogado da parte autora ofertou proposta de 

acordo no sentido de que seja expedida nota de esclarecimento quanto a 

matéria veiculada no dia 28/09/2013, bem como que indenização pleiteada 

nos autos seja direcionada para a APAE de Primavera do Leste, no valo 

de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais. A MAGISTRADA PROFERIU O SEGUINTE 

DESPACHO: Vistos. Saem os presentes intimados para apresentarem 

memoriais, no prazo legal, na forma sucessiva. Após, conclusos para 

sentença. 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.: 114130 Nr: 4592-76.2012.811.0037

 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: IRIA ODERDENGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO RODOBENS, Unibanco - União de 

Bancos Brasileiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL CARDOSO DE SOUZA - 

OAB:19.303/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674, WENDER 

LUIZ DOS SANTOS - OAB:MT 16327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655, KAMILA DE SOUZA COUTINHO - OAB: MT 10661

 Nesse diapasão, ausentes provas de que a requerida Rodobens tenha 

praticado conduta ilícita, a improcedência da ação é medida que se 

impõe.Por fim, com relação ao pedido de devolução da quantia já paga (p. 

251), o Estado-Juiz não o conhece, porque não foi realizado em sede de 

petição inicial e encontra-se em desacordo com o disposto no artigo 329, 

incisos I e II, do Código de Processo Civil. Forte nesses fundamentos, o 

Estado-Juiz julga improcedente o pedido inicial e resolve o mérito da ação, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com 

relação à requerida Rodobens Administradora de Consórcios Ltda, e 

extingue o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos 

I e VI, do mesmo diploma legal, com relação à Unibanco – União de Bancos 

Brasileiros S.A.Condena-se a autora nas custas e despesas processuais, 

bem como em honorários advocatícios no importe de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais) para cada parte requerida, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código 

de Processo Civil, cuja cobrança ficará suspensa por ser beneficiária da 

assistência judiciária. Com o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

anotações e cautelas de costume.Publique-se e registre-se pelo sistema 

Apolo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135233 Nr: 6955-65.2014.811.0037

 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: ALEXANDRE SANTOS ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, BANCO IBI 

S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA CRISTINA HEPP 

RODRIGUES - OAB:16.700/MT, MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES - 

OAB:19758

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MONTEIRO DA 

SILVA MOREIRA - OAB:MT 6740, JACKSON MÁRIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

ROSELY AMARAL DE SOUZA - OAB:MT 11864

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a requerente para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126103 Nr: 8664-72.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCIO ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIVA GLÓRIA DA SILVA 

MARTINS - OAB:MT 10.100, JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS - 

OAB:156.187, NELSON PASCHOALOTTO - OAB:MT 8530-A, ROBERTA 

BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:SP/ 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 113297 Nr: 3811-54.2012.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLINDO TOTTI NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO FOCKINK, JULIANA SILVA PAULINO 

MAZZARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B, LEANDRO MANOEL - OAB:13.127-E, MIRANDA DE 

OLIVEIRA - OAB:13300/MT, NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 

SP, NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 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, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160148 Nr: 469-93.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P F P COMÉRCIO DE BEBIDAS E MERCEARIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410-A/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, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162784 Nr: 1564-61.2016.811.0037

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. N. R. MARTINS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:MT/17528

 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, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 172240 Nr: 6409-39.2016.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGG TRADING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRSIO THOMAZ FERREIRA 

ROSA - OAB:183463

 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, no prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, requerendo o que entender de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6821 Nr: 300-39.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO COSTA DOS SANTOS, MARCO A. P. 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO DE OLIVEIRA 

WOYDA - OAB:MT/7719-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 42776 Nr: 5161-87.2006.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLO VIVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON RIZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEROLDES BAHR NETO - 

OAB:23.432/PR, LUCIANA CWIKLA - OAB:29358/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que até a presente data a parte autora não deu andamento ao 

feito, apesar de devidamente intimada via DJE. Deste modo, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123921 Nr: 6488-23.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM MARIA ALIEVI BATISTELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A/MT, LEANDRO PEREIRA MACHADO SILVEIRA - OAB:MT 

14.919-A, Vanderleia Daci Schmitz - OAB:13635-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORST VILMAR FUCHS - 

OAB:ES/12.529

 Certifico que até a presente data a parte requerida não apresentou 

contestação, apesar de devidamente intimada via DJE. Deste modo, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a autora para dar 

andamento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 167387 Nr: 3880-47.2016.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA EGIDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANA PEREIRA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:20944/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte autora não se manifestou nos 

autos, referente à decisão de p.151, apesar de devidamente intimada via 

DJE. Deste modo, impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte 

autora, na pessoa de seu advogado, para dar andamento ao feito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 160616 Nr: 673-40.2016.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EURIDICE DOS SANTOS PEREIRA, ANTONIO 

RODRIGUES DE MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIELSON ANTONIO FAVARETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DURVAL SOBRAL 

FEITOSA - DEFENSOR PUBLICO - OAB:100380/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:MT 7675

 Certifico que até a presente data as partes não se manifestaram nos 

autos, referente à decisão de p.114, apesar de devidamente intimadas via 

DJE. Deste modo, impulsiono os autos, com a finalidade de intimar a parte 

autora para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 126468 Nr: 9016-30.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TRIÂNGULO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO 

- OAB:152305/SP, ANDRÉ LUIS DO PRADO - OAB:SP/ 292.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte autora não deu andamento ao 

feito, apesar de devidamente intimada via DJE. . Deste modo, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 147090 Nr: 3079-68.2015.811.0037

 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): TACIO ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:MT/ 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 101199 Nr: 767-61.2011.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESIO DE OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15687 A, FABRÍCIO KEIDY ARAKAKI - OAB:236.914, RITA 

DE CASSIA CORREA DE VASCONCELOS - OAB:15688/A, TERESA 

ARRUDA ALVIM WAMBIER - OAB:22129-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIR MIGUEL BERTICELLI 

- OAB:MT 8239-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130364 Nr: 3019-32.2014.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO LUIZ COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:34.524-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104798 Nr: 3783-23.2011.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OTAVIANO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 68948 Nr: 1257-20.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR FRANCISCO MASCHIO, GILMAR MASCHIO, LUIZ 

MASCHIO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA BROCH DE 

CAMPOS - OAB:13058/MT, ENIO ZANATTA - OAB:MT 13.318, RENATO 

CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, WOLCER FREITAS MAIA - 

OAB:5778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:11.065-A OAB/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 136 de 805



 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104875 Nr: 3861-17.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON LARRI RIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO DARCI FERRARI, DEJANIRA ALVES 

LIMA FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte comprovar o 

registro da penhora , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149763 Nr: 4264-44.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 

EPP, AGOSTINHO LORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145905 Nr: 2492-46.2015.811.0037

 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): R J INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES 

LTDA, JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165/MT, RAUL ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 38762 Nr: 1280-05.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUEDES AUTOMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON SOARES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SANCHES VICENTE 

RAMSAY GARCIA - OAB:6485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 5638 Nr: 90-90.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCLIDES GALVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, LUZIA ANGÉLICA DE ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT, MARCELO BARROS LOPES - OAB:MT. 9.462, NILSON 

BEDIN - OAB:11444/MT, Rolf Talys Osorski Santiago - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 142323 Nr: 837-39.2015.811.0037

 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: NELCI DA TRINDADE, BRUNA TRINDADE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDNILSON FIGUEIREDO SOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DA ROSA GOMES - 

OAB:MT/12610, BIANCA SANFELICE - OAB:19998-B-MT, BRUNA 

SANFELICE GAVIOLI - OAB:14587/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão, impulsiono os autos com a finalidade de 

intimar a parte credora para requerer o que de direito, no prazo de 05 dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 104270 Nr: 3234-13.2011.811.0037

 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: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR RIGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - OAB:MT 

12406-A, OTÁVIO SIMPLÍCIO KUHN - OAB:14238-MT, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A/MT, SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:MT/ 

11366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que até a presente data a parte autora não deu andamento ao 

feito, apesar de devidamente intimada via DJE. Deste modo, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, pessoalmente, para, em 

48 (quarenta e oito) horas, dar andamento ao feito sob pena de extinção.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005243-18.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDES SEFRIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005243-18.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ FERNANDES SEFRIM 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE (SEGURADO ESPECIAL) ajuizada por LUIZ 

FERNANDES SEFRIM em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o 

quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito, com fundamento 

nos artigos 48, § 1º, e 142, ambos da Lei nº 8.213/91. Devidamente citado, 

o requerido ofereceu contestação, requerendo o julgamento improcedente 
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do pedido, ante a falta de prova material suficiente. A parte requerente 

apresentou impugnação à contestação. Em audiência de instrução foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 

homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da 

idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em 

regime de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de 

economia familiar, tendo em vista que não corroborou o exercício de 

atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial à 

concessão do benefício pleiteado. Destarte, ainda que haja comprovação 

do trabalho rurícola atual do requerente, da análise da documentação, 

infere-se que entre as provas juntadas aos autos há um lapso temporal de 

mais de 50 (cinquenta) anos, não havendo informação do aludido trabalho 

rural da parte autora entre o ano de seu nascimento e o ano de 2014. 

Ademais, no contrato particular de compromisso de compra e venda 

juntado no ID 10564208 consta que, no ano de 2007, a atual companheira 

do autor era solteira. Assim, não pode esse documento ser levado em 

conta na comprovação do exercício de atividade rural pelo requerente. 

Não obstante, a comprovação da atividade rural deve ser feita com 

observância das regras inseridas nos artigos 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91, 

devendo ser colacionados aos autos prova documental. Vejamos: “Art. 

55. (...) § 3º A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta 

Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o 

disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de 

prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, 

salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 

disposto no Regulamento”. Trago a baila o julgado do Tribunal Regional 

Federal da 2ª Região nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO - 

APOSENTADORIA POR IDADE (RURAL) - PROVA MATERIAL - PROVA 

TESTEMUNHAL - CONJUNTO PROBATÓRIO INSATISFATÓRIO. APELAÇÃO 

E REMESSA OFICIAL INTEGRALMENTE PROVIDAS I - A aposentadoria por 

idade, no que tange ao exercício de atividade rural, encontra-se 

disciplinada nos artigos 11, 48 §§ 2º e 3º, 142 e 143 da Lei nº 8.213/91 e, 

ainda, no art. 201, § 7, II da CF/88, tendo como pressupostos a exigência 

de que o labor rural tenha sido exercido em período imediatamente anterior 

ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de 

contribuição correspondente à carência do benefício, além da idade de 60 

anos para o homem e 55 para a mulher. II- Na análise da documentação 

apresentada, verifica-se na certidão de casamento da autora em fl.27 que 

seu cônjuge é qualificado profissionalmente como "lavrador"; havendo 

entendimento no eg. STJ no sentido de que: “aceita como início de prova 

material do tempo de serviço rural as Certidões de óbito e de casamento, 

qualificando como lavrador o cônjuge da requerente de benefício 

previdenciário". (STJ, AgRg no Ag 1399389/GO, Rel. Ministra LAURITA 

VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 28/06/2011). III- Ainda que a jurisprudência 

do eg. STJ entenda ser desnecessário que a prova documental apresente 

contemporaneidade com todo o período de carência; observa-se nestes 

autos que a única prova material válida data do ano de 1977, não se 

mostrando razoável admitir que não se encontre no decorrer dos trinta e 

seis anos que antecederam o requerimento do benefício nenhuma outra 

prova material contemporânea. IV- Conquanto a prova testemunhal, 

fls.123/124 confirme o labor rural da requerente; vale lembrar que a 

jurisprudência restou consolidada no sentido de que a prova 

exclusivamente testemunhal, sem o razoável início de prova material, não 

basta à comprovação da qualidade de segurado especial (Súmula nº 149 

do Eg. STJ). 1 V- Logo; por não restar comprovada a qualidade de 

segurada especial da autora, na forma do art. 11, VII da Lei 8.213/91, não 

há direito ao benefício requerido. VI- Apelação e remessa oficial 

integralmente providas. (TRF-2 - APELREEX 00001462920174029999 RJ 

0000146-29.2017.4.02.9999, Relator: ABEL GOMES, Data de Julgamento: 

24 de Maio de 2017, 1ª TURMA ESPECIALIZADA). Na mesma toada é a 

tese consolidada pela Súmula 149 do Superior Tribunal de Justiça: STJ. 

SÚMULA 149: “A prova exclusivamente testemunhal não basta à 

comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício 

previdenciário”. Diante de tal exigência, a nova redação do artigo 106 da 

Lei 8.213/1991, alterada pela Lei 11.718/2008, apresenta o rol de 

documentos que podem ser utilizados como prova material. Vejamos: “Art. 

106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, 

alternativamente, por meio de: I – contrato individual de trabalho ou Carteira 

de Trabalho e Previdência Social; II – contrato de arrendamento, parceria 

ou comodato rural; (redação dada pela Lei 11.718/2008) III – declaração 

fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando 

for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada 

pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; (redação dada pela Lei 

11.718/2008) IV – comprovante de cadastro do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no caso de produtores em 

regime de economia familiar; (redação dada pela Lei 11.718/2008) V – 

bloco de notas do produtor rural; (redação dada pela Lei 11.718/2008) VI – 

notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da 

Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da 

produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) VII – documentos fiscais relativos a entrega de 

produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, 

com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (redação 

dada pela Lei 11.718/2008) VIII – comprovantes de recolhimento de 

contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da 

produção; (redação dada pela Lei 11.718/2008) IX – cópia da declaração 

de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da 

comercialização de produção rural; ou (redação dada pela Lei 

11.718/2008) X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo 

INCRA. (redação dada pela Lei 11.718/2008).” Outrossim, salvo as 

exceções previstas em lei, para que haja a comprovação da atividade 

rurícola deverá existir início de prova material, o que não ocorreu nestes 

autos. Consoante às lições colimadas, não há como acolher a pretensão 

autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por 

consequência, extingo o processo. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a 

parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, 

do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do 

mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 138 de 805



cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005135-86.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS (ADVOGADO(A))

JOSIELE FERREIRA WILLEMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005135-86.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOSIELE FERREIRA WILLEMANN REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Analisando os autos, verifico que estão 

presentes os pressupostos processuais e condições da ação, DECLARO 

SANEADO O PROCESSO. Sem prejuízo da análise de preliminares em 

sentença, e em observância ao princípio da celeridade e economia 

processual, defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos 

narrados e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02/10/2018 às 15h30min. Caso haja requerimento de depoimento pessoal 

pela parte contrária, ficam as partes desde já intimadas, bem como seus 

patronos, ressaltando que se presumirão confessados os fatos contra 

elas alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor, conforme o artigo 385, §1º, do Código de Processo Civil. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as testemunhas que residirem fora 

desta Comarca deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, 

através de Carta Precatória. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com 

as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000607-72.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

CELIA ALVES DE SOUSA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000607-72.2018.8.11.0037. 

AUTOR: CELIA ALVES DE SOUSA SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo 

Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 

60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 

65-9-8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 15 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000556-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

CARLOS ALBANO BORGHETTI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000556-61.2018.8.11.0037. AUTOR: CARLOS ALBANO BORGHETTI RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ajuizada por CARLOS 

ALBANO BORGHETTI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que possuía mais de 35 (trinta e cinco) anos de contribuição 

quando realizou o requerimento administrativo, sendo que este restou 

indeferido, sob a justificativa de que não foi atingido o tempo mínimo de 

contribuição exigida. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no ID nº 13333890, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. A parte autora 

apresentou impugnação no ID nº 13549679. É o relatório. Fundamento e 

decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação da alegada contribuição pelo tempo 

necessário à aposentação. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A concessão da aposentadoria por 

tempo de contribuição está condicionada a 35 (trinta e cinco) anos de 

contribuição se homem e de 30 (trinta) anos se mulher, bem como de 

carência mínima de 180 meses de contribuição, nos termos do artigo 201, 

§7º, I, da Constituição Federal e do artigo 25, II, da Lei nº 8.213/91. Ainda, 

segundo a nova regra introduzida pela Lei nº 13.183/2015, existe a 

necessidade de se calcular o número de pontos alcançados somando a 

idade e o tempo de contribuição do segurado. Vejamos: Art. 29-C. O 

segurado que preencher o requisito para a aposentadoria por tempo de 

contribuição poderá optar pela não incidência do fator previdenciário no 

cálculo de sua aposentadoria, quando o total resultante da soma de sua 

idade e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, na data de 

requerimento da aposentadoria, for: I - igual ou superior a noventa e cinco 

pontos, se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e 

cinco anos; ou II - igual ou superior a oitenta e cinco pontos, se mulher, 

observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos. Assim, 

alcançados os pontos necessários, será possível ao segurado receber o 

benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, sem que 

ocorra a aplicação do fator previdenciário. Destarte, da análise dos autos, 

verifico que o autor cumpriu os requisitos necessários ao deferimento do 

benefício requerido, visto que possui 59 (cinquenta e nove) anos, bem 

como deve ser considerado o tempo trabalhado de 01/01/2002 a 

01/09/2009 na prefeitura do Município de Primavera do Leste (ID nº 

11575610 - Pág. 15) com o tempo reconhecido no CNIS (ID nº 13333885), 

oportunidade em que efetuou 36 (trinta e seis) anos e 11 (onze) meses de 

contribuição. Nessa toada: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A concessão da 

aposentadoria por tempo de serviço, hoje tempo de contribuição, está 

condicionada ao preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 52 e 

53 da Lei nº 8.213/91. A par do tempo de serviço/contribuição, deve 

também o segurado comprovar o cumprimento da carência, nos termos do 

artigo 25, inciso II, da Lei nº 8.213/91. Aos já filiados quando do advento 

da mencionada lei, vige a tabela de seu artigo 142 (norma de transição), 

em que, para cada ano de implementação das condições necessárias à 

obtenção do benefício, relaciona-se um número de meses de contribuição 

inferior aos 180 (cento e oitenta) exigidos pela regra permanente do citado 

artigo 25, inciso II. 2. Logo, deve ser considerado como especial o período 

de 01/05/1982 a 02/05/1990. 3. Os períodos registrados em CTPS são 

suficientes para garantir o cumprimento da carência, de acordo com a 

tabela do artigo 142 da Lei nº 8.213/1991. 4. Desta forma, somando-se os 

períodos especiais ora reconhecidos, adicionados aos períodos 
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reconhecidos administrativamente pelo INSS e acrescidos dos períodos 

incontroversos constantes da CTPS e do CNIS, até a data do requerimento 

administrativo, perfazem-se mais de trinta e cinco anos de contribuição, 

conforme planilha anexa, o que autoriza a concessão da aposentadoria 

por tempo de contribuição integral, na forma do artigo 53, inciso II, da Lei 

nº 8.213/91, correspondente a 100% (cem por cento) do 

salário-de-benefício, com valor a ser calculado nos termos do artigo 29 da 

Lei nº 8.213/91, com redação dada pela Lei nº 9.876/99. 5. Assim, 

positivados os requisitos legais, reconhece-se o direito da parte autora à 

aposentadoria por tempo de contribuição integral, incluído o abono anual, a 

ser implantada a partir do requerimento administrativo (04/04/2010), 

ocasião em que o INSS tomou ciência da sua pretensão. 6. Remessa 

oficial parcialmente provida. (TRF-3 - REO: 00022225120124036126 SP, 

Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, Data de 

Julgamento: 03/04/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 

Judicial 1 DATA:07/04/2017). Portanto, consoante às lições colimadas, 

restou demonstrado que a parte autora totalizou tempo suficiente de 

contribuição para concessão do benefício de aposentadoria por tempo de 

contribuição integral, de modo que, atendidos os requisitos legais, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido à 

concessão do benefício de APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL em favor do requerente, a partir da data do 

requerimento administrativo (28/03/2017 – ID nº 11575610 - Pág. 6), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Decorrido 

o prazo para recurso voluntário, ao contador para se verificar se não trata 

de caso de reexame necessário. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de agosto de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005844-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DOMINGOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ALOISIO DA ROSA HAAS (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005844-24.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALDIVINO DOMINGOS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE (SEGURADO 

ESPECIAL) ajuizada por VALDIVINO DOMINGOS DO NASCIMENTO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no ID nº 13466724, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no ID nº 14059871. Em audiência de instrução foram ouvidas 

02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Trata-se de pedido de 

APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento 

da qualidade de segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à 

aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste 

aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida 

para aposentadoria por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 

(sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) anos se for 

mulher, reduzindo, contudo em 05 (cinco) anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, § 2º. Analisando o caso dos autos, 

verifico que a parte requerente preenche o requisito da idade, já que conta 

na data da propositura da ação com 63 (sessenta e três) anos de idade, 

conforme documento de ID nº 10997940. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da 

mencionada lei, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Não obstante, 

para a concessão do pedido também é necessário comprovar o efetivo 

exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. É cediço que há bem pouco tempo 

os negócios eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no 

campo, onde a palavra do homem tinha muita validade, não sendo 

frequente a avença escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais 

conseguem comprovar, por meio documental, que exerciam a atividade 

rural, pois além do costume acima citado, os trabalhadores não tinham 

estudos, dificultando a obtenção de documentos próprios. Atentos a essa 

dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, assim como o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido bastante flexíveis, 

exigindo apenas um início de prova material, bastando qualquer documento 

idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, seja apto a comprovar o 

exercício de atividade rural, não sendo necessária à apresentação de 

documentação de todo o período de carência. Nesse sentido, trago à 

colação os seguintes acórdãos: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM 

NÚMERO DE MESES EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. 

RAZOÁVEL PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. A teor do disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o 

trabalhador rural pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se 

exige comprovação documental de todo o período, bastando sua 

demonstração através de prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento.” (STJ – AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro 

PAULO GALLOTTI (1115), DJ 21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. 

ART. 143 C/C ART. 11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR 

TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível 

a concessão de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de 

natureza previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 
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caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos, os quais comprovam início 

razoável de prova material, através de fotocópia de certidão de 

casamento (ID nº 10998012), fotocópia de certificado de matrícula de 

garimpeiro (ID nº 10998028), fotocópia de carteira de associado ao 

Sindicato dos Garimpeiros (ID nº 10998028), fotocópia de cédula de 

crédito bancário (IDs nº 10998057, 10998087 e 10998114), fotocópia de 

nota fiscal (ID nº 10998211), bem como fotocópia de declaração de 

aptidão ao Pronaf (ID nº 10998239), atendendo aos preceitos da Súmula 

nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, verifico que a parte 

requerida, em sede de contestação, se limitou a aduzir a ausência de 

requisitos para o acolhimento da pretensão da parte autora. Além da prova 

documental, exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral 

produzida na instrução. Assim, entendo que a prova documental 

apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a 

realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do pleito 

formulado pelo requerente. Com efeito, as testemunhas afirmaram, 

respectivamente, que conhecem a parte requerente há cerca de 10 (dez) 

e 25 (vinte e cinco) anos, sendo que ambas presenciaram o seu trabalho 

na lavoura. Pelo depoimento, verifica-se a comprovação da atividade rural 

exercida pela parte requerente, em consonância com os documentos 

trazidos a baila, sendo que o lapso temporal de exercício de atividades 

rurícolas encontra-se em conformidade com as exigências do artigo 143 

da Lei nº 8.213/91. Não obstante, vale registrar que, independe de 

contribuição, a aposentadoria por idade rural dos trabalhadores que 

ingressaram no sistema em data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RURAL. CONTAGEM. 

TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. CONTRIBUIÇÃO. 

INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o reconhecimento 

do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao advento da Lei 

8.213/91 independe do recolhimento das contribuições previdenciárias 

correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA TURMA, REsp 

670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).”grifei e negritei O fato de 

o requerente não ter trazido aos autos todos os documentos relacionados 

no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à concessão do 

benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores 

do meio urbano são compelidos, pela necessidade econômica e pelo 

desemprego, ao exercício de atividades informais, sem registro em 

carteira ou qualquer outra formalidade. Ressalta-se, por oportuno, que tal 

fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, onde as 

oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os trabalhadores 

pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus direitos e 

obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, parágrafo 

único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a comprovar a 

atividade rural é meramente exemplificativo, pois entendimento em 

contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, consistente não 

somente no direito de defender-se, mas também no direito de agir em juízo, 

utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o seu direito. 

Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os meios de prova, 

o que nos leva a concluir que a finalidade da norma inscrita no artigo 106 

da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, indicando-lhe alguns 

documentos que podem ser utilizados para comprovar a atividade rural, o 

que não exclui a possibilidade de fazer uso de outros documentos para tal 

mister. Além do mais, o Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias aos bons 

costumes. Nessa esteira, considero a fotocópia de certidão de 

casamento, fotocópia de certificado de matrícula de garimpeiro, fotocópia 

de carteira de associado ao Sindicato dos Garimpeiros, fotocópia de 

cédula de crédito bancário, fotocópia de nota fiscal, bem como fotocópia 

de declaração de aptidão ao Pronaf, como início de prova documental, 

sendo que, fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, 

comprovam que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao 

período exigido pela lei. Portanto, a parte requerente faz jus à 

aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

independentemente de contribuição e, estando preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ainda, a parte 

requerente, no ano da propositura da referida ação, satisfazia os 

requisitos da idade para a obtenção do benefício, bem como há 

comprovação satisfatória de que trabalhou na lavoura. Assim, considero 

que a concessão do benefício pleiteado não fere princípios ou normas 

constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não 

havendo, portanto, razão para acolher o pré-questionamento suscitado 

pela parte requerida. No que concerne à data de início do benefício 

entendo que o mesmo é devido a partir do requerimento administrativo, 

haja vista que a requerente trouxe aos autos prova de ter requerido o 

mesmo administrativamente. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei 

nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devidos a partir da 

data do requerimento administrativo 17/11/2016 (ID nº 10998258), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação da aposentadoria, nos 

termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) 

dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena 

de pagamento de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

caso injustificadamente não cumpra a determinação judicial, como 

determina o artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Fixo honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o 

valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005844-24.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO DOMINGOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

ALOISIO DA ROSA HAAS (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1005844-24.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VALDIVINO DOMINGOS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE (SEGURADO 

ESPECIAL) ajuizada por VALDIVINO DOMINGOS DO NASCIMENTO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no ID nº 13466724, requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, ante a falta de prova material suficiente. Impugnação à 

contestação no ID nº 14059871. Em audiência de instrução foram ouvidas 

02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a 
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audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

breve relato. Fundamento e decido. Trata-se de pedido de 

APOSENTADORIA POR IDADE, formulado por meio de ação em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento 

da qualidade de segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais 

questões preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à 

aposentadoria por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste 

aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida 

para aposentadoria por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 

(sessenta e cinco) anos se for homem e 60 (sessenta) anos se for 

mulher, reduzindo, contudo em 05 (cinco) anos o limite para os 

trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas 

atividades em regime de economia familiar, neste incluído o produtor rural, 

o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre 

os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa compatibilidade, 

repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima exigida para o 

trabalhador rural em seu artigo 48, § 2º. Analisando o caso dos autos, 

verifico que a parte requerente preenche o requisito da idade, já que conta 

na data da propositura da ação com 63 (sessenta e três) anos de idade, 

conforme documento de ID nº 10997940. Além do requisito da idade, 

deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em regime 

de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da 

mencionada lei, entende-se como regime de economia familiar a atividade 

em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria 

subsistência e é exercido em condições de mútua dependência e 

colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Não obstante, 

para a concessão do pedido também é necessário comprovar o efetivo 

exercício da atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período 

imediatamente anterior ao requerimento. É cediço que há bem pouco tempo 

os negócios eram, em sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no 

campo, onde a palavra do homem tinha muita validade, não sendo 

frequente a avença escrita dos negócios. Poucos trabalhadores rurais 

conseguem comprovar, por meio documental, que exerciam a atividade 

rural, pois além do costume acima citado, os trabalhadores não tinham 

estudos, dificultando a obtenção de documentos próprios. Atentos a essa 

dificuldade do rurícola na obtenção de prova escrita do exercício de sua 

profissão, as decisões do Superior Tribunal de Justiça, assim como o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região têm sido bastante flexíveis, 

exigindo apenas um início de prova material, bastando qualquer documento 

idôneo, que, corroborado com prova testemunhal, seja apto a comprovar o 

exercício de atividade rural, não sendo necessária à apresentação de 

documentação de todo o período de carência. Nesse sentido, trago à 

colação os seguintes acórdãos: “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM 

NÚMERO DE MESES EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. 

RAZOÁVEL PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 

TESTEMUNHAL. 1. A teor do disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o 

trabalhador rural pode requerer aposentadoria por idade, no valor de um 

salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda 

que descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, em número de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se 

exige comprovação documental de todo o período, bastando sua 

demonstração através de prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que 

se nega provimento.” (STJ – AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro 

PAULO GALLOTTI (1115), DJ 21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. 

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. 

ART. 143 C/C ART. 11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR 

TESTEMUNHAS. REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível 

a concessão de tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de 

natureza previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos, os quais comprovam início 

razoável de prova material, através de fotocópia de certidão de 

casamento (ID nº 10998012), fotocópia de certificado de matrícula de 

garimpeiro (ID nº 10998028), fotocópia de carteira de associado ao 

Sindicato dos Garimpeiros (ID nº 10998028), fotocópia de cédula de 

crédito bancário (IDs nº 10998057, 10998087 e 10998114), fotocópia de 

nota fiscal (ID nº 10998211), bem como fotocópia de declaração de 

aptidão ao Pronaf (ID nº 10998239), atendendo aos preceitos da Súmula 

nº 149 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, verifico que a parte 

requerida, em sede de contestação, se limitou a aduzir a ausência de 

requisitos para o acolhimento da pretensão da parte autora. Além da prova 

documental, exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral 

produzida na instrução. Assim, entendo que a prova documental 

apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a 

realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do pleito 

formulado pelo requerente. Com efeito, as testemunhas afirmaram, 

respectivamente, que conhecem a parte requerente há cerca de 10 (dez) 

e 25 (vinte e cinco) anos, sendo que ambas presenciaram o seu trabalho 

na lavoura. Pelo depoimento, verifica-se a comprovação da atividade rural 

exercida pela parte requerente, em consonância com os documentos 

trazidos a baila, sendo que o lapso temporal de exercício de atividades 

rurícolas encontra-se em conformidade com as exigências do artigo 143 

da Lei nº 8.213/91. Não obstante, vale registrar que, independe de 

contribuição, a aposentadoria por idade rural dos trabalhadores que 

ingressaram no sistema em data anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. 

Nesse sentido, é a jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL. 

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RURAL. CONTAGEM. 

TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. CONTRIBUIÇÃO. 

INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o reconhecimento 

do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao advento da Lei 

8.213/91 independe do recolhimento das contribuições previdenciárias 

correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA TURMA, REsp 

670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro JOSÉ 

ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).”grifei e negritei O fato de 

o requerente não ter trazido aos autos todos os documentos relacionados 

no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à concessão do 

benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os trabalhadores 

do meio urbano são compelidos, pela necessidade econômica e pelo 

desemprego, ao exercício de atividades informais, sem registro em 

carteira ou qualquer outra formalidade. Ressalta-se, por oportuno, que tal 

fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, onde as 

oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os trabalhadores 

pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus direitos e 

obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, parágrafo 

único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a comprovar a 

atividade rural é meramente exemplificativo, pois entendimento em 

contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, consistente não 

somente no direito de defender-se, mas também no direito de agir em juízo, 

utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o seu direito. 

Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os meios de prova, 

o que nos leva a concluir que a finalidade da norma inscrita no artigo 106 
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da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, indicando-lhe alguns 

documentos que podem ser utilizados para comprovar a atividade rural, o 

que não exclui a possibilidade de fazer uso de outros documentos para tal 

mister. Além do mais, o Código de Processo Civil, aplicável 

subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias aos bons 

costumes. Nessa esteira, considero a fotocópia de certidão de 

casamento, fotocópia de certificado de matrícula de garimpeiro, fotocópia 

de carteira de associado ao Sindicato dos Garimpeiros, fotocópia de 

cédula de crédito bancário, fotocópia de nota fiscal, bem como fotocópia 

de declaração de aptidão ao Pronaf, como início de prova documental, 

sendo que, fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, 

comprovam que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao 

período exigido pela lei. Portanto, a parte requerente faz jus à 

aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

independentemente de contribuição e, estando preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ainda, a parte 

requerente, no ano da propositura da referida ação, satisfazia os 

requisitos da idade para a obtenção do benefício, bem como há 

comprovação satisfatória de que trabalhou na lavoura. Assim, considero 

que a concessão do benefício pleiteado não fere princípios ou normas 

constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não 

havendo, portanto, razão para acolher o pré-questionamento suscitado 

pela parte requerida. No que concerne à data de início do benefício 

entendo que o mesmo é devido a partir do requerimento administrativo, 

haja vista que a requerente trouxe aos autos prova de ter requerido o 

mesmo administrativamente. Ante o exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido a conceder a parte requerente o benefício 

previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei 

nº 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, devidos a partir da 

data do requerimento administrativo 17/11/2016 (ID nº 10998258), 

ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária incidentes 

sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, de 

21.12.2010. Tendo em vista que a prova inequívoca foi estabelecida na 

sentença, e diante do pedido da parte e da verossimilhança das alegações 

já enfrentadas na presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA para o fim de DETERMINAR a implantação da aposentadoria, nos 

termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) 

dias e comprová-la nos autos no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena 

de pagamento de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), 

caso injustificadamente não cumpra a determinação judicial, como 

determina o artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Fixo honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o 

valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001418-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

JANES APARECIDA RIBAS KUFNER (AUTOR(A))

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001418-66.2017.8.11.0037. 

AUTOR(A): JANES APARECIDA RIBAS KUFNER RÉU: INSTITUTO DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE 

PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV Vistos. Nomeio o médico Dr. Leonardo 

Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida Professora Tereza 

Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 

65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a 

realização de perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 

Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, 

vista dos autos às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e 

retornem conclusos para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006365-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI (ADVOGADO(A))

MARIA LUIZA DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006365-66.2017.8.11.0037. AUTOR(A): MARIA LUIZA DA CONCEICAO 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE proposta por MARIA LUIZA DA 

CONCEICAO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, objetivando a concessão de benefício previdenciário. A parte 

requerente, após síntese histórica, sustenta preencher os requisitos para 

a obtenção do benefício previdenciário, eis que é genitora de Sebastião da 

Conceição Lucas, falecido em 08 de junho de 2016, o qual era segurado 

da previdência social. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação no ID nº 14571192, requerendo a improcedência da ação 

ante a ausência dos requisitos legais para a concessão do beneficio 

pleiteado. Impugnação à contestação no ID nº 14795889. Em audiência de 

instrução onde foram ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, 

devidamente intimado para a audiência, não compareceu ao ato 

processual, tampouco justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. 

Trata-se de pedido de PENSÃO POR MORTE formulado por meio de ação 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

requerendo o reconhecimento da dependência de segurado da 

previdência, nos termos do artigo 74 da Lei nº 8.213/91. Ante a ausência 

de preliminares, passo ao exame do mérito. Cinge-se a questão 

controvertida basicamente na comprovação dos requisitos para a 

concessão do benefício pleiteado nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, 

diante do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se 

verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. 

Por oportuno, a Lei nº 8.213/91, no seu artigo 74, preceitua que: “A 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não”. Vale mencionar que a concessão do 

benefício pleiteado depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

ocorrência do evento morte, demonstração da qualidade de segurado do 

“de cujus” e condição de dependente de quem objetiva a pensão. Nesse 

sentido, entende o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Senão, 

vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE . TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESUSAIS. 1. Segundo a orientação 
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jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se 

aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte , a legislação 

vigente ao tempo do óbito do instituidor (Súmula 304/STJ). 2. É assegurada 

a pensão por morte ao cônjuge e filhos menores de trabalhador rural, que, 

em decorrência de presunção legal, são dependentes previdenciários, nos 

termos da lei de regência. 3. Comprovada a condição de rurícola do 

instituidor da pensão antes de falecer, na qualidade de segurado especial 

, por início razoável de prova material, confirmada por testemunhas, 

assiste aos autores o direito ao benefício, nos termos do art. 39, I, da Lei 

8.213/91. 4. Direito ao benefício de pensão por morte reconhecido, no 

valor de um salário mínimo, na forma determinada na sentença. 5. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). 6. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. 7. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ. 8. Nas causas ajuizadas perante a 

Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da 

CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual 

específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, 

Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 

4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial 

de justiça. 9. Apelação do INSS não provida. Remessa provida em parte. 

(AC 0000153-33.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.535 de 

16/11/2012) Grifei e negritei No caso em testilha, fora comprovado o 

evento morte em 08/06/2016, pela certidão de óbito de ID nº 11247345. 

Extrai-se dos dispositivos legais que são dois os requisitos para a 

concessão do amparo em tela, quais sejam: a qualidade de segurado do 

instituidor da pensão e a dependência dos beneficiários. No caso sub 

judice, restou comprovado na instrução do feito à qualidade de segurado 

do “de cujus”, por meio CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(ID nº 14571204). Contudo, no que tange à qualidade de dependente da 

parte autora, verifico que não restou comprovada, tendo em vista que os 

documentos carreados aos autos não demonstram que a parte autora 

dependesse economicamente do falecido. Ademais, vale ressaltar que a 

dependência econômica dos pais em relação aos filhos não é presumida, 

devendo ser comprovado por prova documental ou testemunhal, fato este 

que não restou demonstrado nos autos. Consoante o entendimento 

jurisprudencial: PREVICENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MÃE. 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. 1. A concessão do 

benefício de pensão por morte depende da ocorrência do evento morte, da 

demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de 

dependente de quem objetiva o benefício. 2. A dependência econômica 

dos pais em relação aos filhos não é presumida. 3. Se a prova produzida 

não foi suficiente a comprovar que a contribuição econômica alcançada 

pelo filho falecido à mãe era fundamental para o sustento do lar, 

demonstrando apenas a contribuição do de cujus com as despesas 

domésticas, não é devida a pensão. (TRF-4 - AC: 50004952020154047134 

RS 5000495-20.2015.4.04.7134, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 

21/02/2018, SEXTA TURMA). “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. MATÉRIA FÁTICA. 

REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. I. O Tribunal de origem, com 

fundamento nos elementos concretos da causa, concluiu pela ausência de 

comprovação da dependência econômica dos autores em relação à filha 

falecida, afastando o direito à pensão por morte. Assim sendo, conclusão 

diversa demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, 

inviável, na via eleita, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. II. Agravo 

Regimental improvido”. (AgRg no AREsp 626289 SP 2014/0302701-0, Rel. 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES , T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 

17/06/2015). Desse modo, em virtude de que não houve a comprovação 

da qualidade de dependente, não faz jus a requerente à concessão da 

pensão por morte. Logo, não atendidas às exigências previstas na 

legislação de regência, deve ser julgada improcedente a ação, restando 

prejudicada a análise das demais provas dos autos. Ante o exposto, e por 

tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001249-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARBARA FERREIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Divanir Marcelo de Pieri (ADVOGADO(A))

LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001249-45.2018.8.11.0037. AUTOR: LAURAMIR DE SOUZA BARBOSA 

RÉU: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por LAURAMIR DE SOUZA 

BARBOSA, devidamente qualificada nos autos, aduzindo a existência de 

omissão na decisão de Id nº 12138547, vez que não foi devidamente 

fundamentada e não observou os preceitos constitucionais e processuais. 

É o breve relato. Fundamento e decido. Analisando os autos, verifico que 

a parte embargante fundamenta seus embargos declaratórios com matéria 

que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o 

que se vê, é sua irresignação em relação à decisão que indeferiu o pedido 

liminar. Desse modo, entendo que estes embargos, embora rotulados 

como “declaratórios”, tem por objetivo a condução de um novo julgamento, 

com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência. Senão, vejamos: “Não admitem embargos de declaração 

infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o 

julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, 

RT 527/240, JTA 103/343).” “Os embargos de declaração não devem 

revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, 

excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta 

nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1.167, 103/1.210, 114/351), não 

justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa 

modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de 

questionar a correção do julgamento e obter, em consequência, a 

desconstituição do ato decisório. (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 

158/689, 158/993, 159/638).” “É incabível, nos declaratórios, rever a 

decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve 

pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final. 

Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto 

no art. 535 e incisos do CPC. Recurso especial conhecido em parte e 

assim provido. (RSTJ 30/412).” “Não pode ser conhecido recurso que, sob 

rótulo de embargos declaratórios pretendem substituir a decisão recorrida 

por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de 

substituição. (STJ-1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl, rel. Min. Humberto 

Gomes de Barros, j. 25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 

24.895).” “Mesmos nos embargos de declaração com fim de 

prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do 

CPC (obscuridade, dúvidas, contradição, omissão e, por construção 

pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é 

meio hábil ao reexame da causa (STJ-1ª Turma, REsp 11.465-0-SP, rel. 

Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU 15.2.93, 

p. 1.665).” Insta consignar que a decisão atacada observou os requisitos 

legais para sua existência e validade, não havendo que se falar em 

qualquer obscuridade, omissão ou contradição que ensejasse sua 

reforma, como pretende a parte embargante. Importante ressaltar que os 

embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas da parte 

embargante ou responder questionamentos a respeito do comando judicial 

e sim para suprir omissões, contradições, ou obscuridades. Neste sentido: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 144 de 805



ESTADO DO RIO DE JANEIROPODER JUDICIÁRIOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇADÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL Embargos de Declaração no 

Agravo de Instrumento nº 0057067-69.2010.8.19.0000Embargante: 

DIDEROT DE FIGUEIREDO E OUTROS Embargado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA 

DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL PREVI Relatora: DES. 

CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA DECISÃO Consoante fls. 

131/132, o recorrente interpôs os presentes embargos de declaração com 

a finalidade de pré-questionamento, para a futura interposição de recurso 

especial e/ou extraordinário. Os embargos de declaração têm a finalidade 

de esclarecer obscuridade ou contradição do julgado, ou supri-lo de 

omissão nele observada. Assim, são admissíveis apenas nas hipóteses 

previstas na lei. Verifica-se, portanto, imprestável a via declarativa para o 

atendimento da pretensão da ora embargante. Outrossim, não é demais 

lembrar que os declaratórios não se prestam para questionamentos, mas 

para dirimir omissões, obscuridades ou contradições. (...). Por estes 

motivos, nega-se provimento aos presentes embargos de declaração. Rio 

de Janeiro, de 2011. CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA 

Desembargadora Relatora. (TJ-RJ - AI: 570676920108190000 RJ 

0057067-69.2010.8.19.0000, Relator: DES. CLAUDIA PIRES, Data de 

Julgamento: 26/01/2011, DECIMA OITAVA CAMARA CIVEL). Outrossim, 

resta pacificado o entendimento de que o juiz não precisa analisar todos 

os fundamentos da demanda quando já tenha encontrado motivo 

suficiente para proferir a decisão. Nesse diapasão: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA 

ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, 

OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de 

declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir 

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material 

existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O 

julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas 

pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a 

decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a 

jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, 

sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de 

infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, 

entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus 

e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em 

jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de 

litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião 

em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda 

que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, 

pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão 

somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se 

divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do 

Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de 

declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI 

(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DAS 

HIPÓSTESES PREVISTAS NOS INCISOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO DO COLENDO STJ DE QUE O 

JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES, QUANDO JÁ TENHA 

ENCONTRADO MOTIVO SUFICIENTE PARA PROFERIR A DECISÃO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70073306649, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 28/06/2017). Ante o 

exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém 

NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão atacada pelos seus 

próprios e suficientes fundamentos. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 25 de 

junho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001784-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL KUVIATOSZ (AUTOR(A))

TALITA MOURA BARRETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001784-08.2017.8.11.0037. AUTOR: DANIEL KUVIATOSZ RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C TUTELA PROVISÓRIA E 

PEDIDO SUCESSIVO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por 

DANIEL KUVIATOSZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que sofreu uma picada de cobra e nunca mais conseguiu exercer 

sua atividade laborativa, sendo portador de transtorno do disco cervical 

com radiculopatia e espondilose não especificada, incapacitando-o ao 

trabalho e, requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por invalidez 

para receber o quantum relativo às contribuições realizadas e sua 

remuneração, ou para concessão de auxílio-doença. No ID nº 9056892, o 

pedido de tutela antecipada foi indeferido. Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação constante no ID nº 9371681, requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que o requerente não atende 

aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. No ID nº 9756715, a parte requerente apresentou impugnação à 

contestação. No ID nº 12777790, laudo pericial realizado por perito judicial. 

É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

proposta por DANIEL KUVIATOSZ em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS. O processo está em ordem, não havendo 

nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os 

pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do 

processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa da parte 

autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe garantem a 

subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido 

manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para a 

concessão do benefício, a parte requerente deve cumprir o período de 

carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima indicada, ou seja, necessita 

comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao 

requerimento do auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao 

requerimento de aposentadoria por invalidez. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; c) incapacidade 

temporária ou permanente que impeça o exercício de atividades laborais. 

Analisando os autos, verifico que restou comprovada a carência da parte 

requerente, conforme demonstrada nos autos, bem como a incapacidade 

para o trabalho exercido por ele, corroborado pelo laudo pericial constante 

no ID nº 12777790. Dessa forma, em que pese às alegações do requerido, 

deve ser concedida aposentadoria por invalidez, vez que o caso dos 

autos encontra guarida na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, já decidiu o 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME 

NECESSÁRIO. INFORTUNÍSTICA. SEGURADO ACOMETIDO POR 

LOMBALGIA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. 

PERÍCIA MÉDICA QUE AFIRMA HAVER INCAPACIDADE DEFINITIVA, E 

CONSIDERA O AUTOR INAPTO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES 

HABITUAIS. ALEGADA POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA 

FUNÇÕES QUE NÃO EXIJAM ESFORÇOS FÍSICOS. SINGULARIDADE DO 

CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. REQUERENTE COM IDADE AVANÇADA E 

ESCOLARIDADE BAIXA, QUE SEMPRE EXERCEU ATIVIDADES BRAÇAIS 

PARA SUA SUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO AJUSTADO. REMESSA OFICIAL E 

APELO DO INSS, CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA PARTE 

AUTORA, CONHECIDO E ACOLHIDO. "Conforme passagem de precedente 

do TRF da 1ª Região, a 'limitação laborativa parcial, porém irreversível, 

somada às condições pessoais da segurada para o exercício de sua 

profissão de trabalhadora rural, acrescentando-se seu baixo grau de 

escolaridade, meio social em que vive, idade avançada, nível econômico e 

atividade desenvolvida, sendo inviabilizada, em função da idade, 

adaptação em atividade profissional diversa daquela a que dedicou sua 

vida, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez'. De acordo 

com a Súmula 47, aprovada pela TNU em 2012, 'uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 
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pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez'." (AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo 

Previdenciário, 8 ed., rev. ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 

641-642). "Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, 

avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a 

inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma 

nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de 

aposentadoria por invalidez" (STJ, AREsp 1143422, rel. Min. Sérgio Kukina, 

Data da Publicação 30-8-2017). (TJ-SC - AC: 00043179020138240018 

Chapecó 0004317-90.2013.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de 

Julgamento: 05/12/2017, Terceira Câmara de Direito Público) APELAÇÃO. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO DO MAGISTRADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E SOCIAIS DO SEGURADO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL E SOCIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado não se 

encontra vinculado ao laudo pericial, devendo levar em consideração as 

condições sociais do segurado; 2. Caminhando nos princípios norteadores 

do ordenamento jurídico brasileiro, deve-se levar em consideração a 

proteção à dignidade da pessoa humana, valor-fonte que não pode ser 

sacrificado por interesses coletivos, sendo este um fundamento e fim 

último de toda a ordem pública; 3. A análise quanto a concessão dos 

benefícios previdenciários em razão da incapacidade laboral deixou de ser 

por subsunção pura, passando os tribunais a analisarem o contexto social 

em que está inserido o beneficiário segurado; 4. Ultrapassando as 

condições clínicas do segurado e considerando as condições pessoais e 

sociais desfavoráveis, resta somente concluir que a lesão parcial e 

permanente da parte recorrente gera incapacidade para o trabalho 

habitual. 5. O serviço de reabilitação profissional é devido aos segurados 

de maneira obrigatória, desde que incapacitados parcial ou totalmente para 

o trabalho, tratando-se de um serviço previdenciário compulsório, 

competindo ao INSS promover tal prestação tão-logo constate que o 

segurado esteja insusceptível de recuperação. 6. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento pacificado acerca de o INSS ser o 

responsável pela habilitação ou reabilitação do segurado incapacitado 

para o mercado de trabalho, pois entende que tal atribuição está pautada 

no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 7. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-AM 06378130220158040001 AM 

0637813-02.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de 

Julgamento: 21/01/2018, Terceira Câmara Cível) No caso em testilha, 

forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico, 

consoante laudo no ID nº 12777790, que concluiu que a sua incapacidade 

é total e permanente, possui limitação para deambular, não está apto para 

reabilitação profissional, bem como possui idade avançada e pouco grau 

de instrução. Nessa toada, constato que a parte requerente faz jus ao 

benefício de aposentadoria por invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, 

haja vista que, preenchidos os requisitos legais, de rigor o acolhimento da 

pretensão inicial. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a 

parte requerida a conceder a parte requerente o benefício previdenciário 

de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição 

por mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidas desde a data da cessação do benefício 

(08.02.2017 – ID nº 7233760 – pág. 01), acrescidos de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 406 do Código Civil, 

c/c artigo 161, §1°, do Código Tributário Nacional) e correção monetária 

pelo manual de cálculos do Conselho da Justiça Federal. Tendo em vista 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação da aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de serem tomadas as 

medidas cabíveis, caso injustificadamente não cumpra a determinação 

judicial, como determina o artigo 536, §1º, do Código de Processo Civil. 

Veja-se que o benefício tem caráter alimentar sendo que a demora em sua 

inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios pelo requerido 

no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não 

incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas 

administrativamente, com a implantação do benefício no sistema geral de 

Previdência Social. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo 

em vista que o valor da condenação não deverá superar 1.000 (mil) 

salários mínimos (artigo 496, § 3º, I, do Código de Processo Civil). Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 17 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004694-08.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004694-08.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: MARIA DO SOCORRO DE SOUZA ROCHA REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Compulsando os 

autos, verifico que o requerente pugnou pela prova emprestada dos autos 

nº 650-36.2012.811.0037, o que foi deferido. Em consulta ao Sistema 

Apolo, verifico que os autos foram remetidos à 2ª Instância para 

apreciação de recurso. Dessa maneira, SUSPENDO o feito pelo período de 

06 (seis) meses. Decorrido o prazo, intime-se a parte requerente para 

manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que de direito. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 17 de julho de 2018. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000781-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDREIA NOVAIS DOS SANTOS BARRETO (IMPETRANTE)

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (IMPETRADO)

RONAS ATAIDE PASSOS (AUTORIDADE COATORA)

Ronas Ataides Passos (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000781-52.2016.8.11.0037. IMPETRANTE: ANDREIA NOVAIS DOS 

SANTOS BARRETO IMPETRADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - 

IMPREV, RONAS ATAIDES PASSOS AUTORIDADE COATORA: RONAS 

ATAIDE PASSOS Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem em 

05 (cinco) dias. Sem prejuízo, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000781-52.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

ANDREIA NOVAIS DOS SANTOS BARRETO (IMPETRANTE)

CARLOS CESAR MAMUS (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 
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MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (IMPETRADO)

RONAS ATAIDE PASSOS (AUTORIDADE COATORA)

Ronas Ataides Passos (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000781-52.2016.8.11.0037. IMPETRANTE: ANDREIA NOVAIS DOS 

SANTOS BARRETO IMPETRADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - 

IMPREV, RONAS ATAIDES PASSOS AUTORIDADE COATORA: RONAS 

ATAIDE PASSOS Vistos. Intimem-se as partes para se manifestarem em 

05 (cinco) dias. Sem prejuízo, abra-se vista dos autos ao Ministério Público 

Estadual, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para manifestação. Após, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 20 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000351-66.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

SINAL VERDE SERVICE LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO (RÉU)

DETRAN - MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000351-66.2017.8.11.0037. AUTOR: SINAL VERDE SERVICE LTDA. RÉU: 

ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO 

GROSSO, DETRAN - MATO GROSSO Vistos. Defiro o pedido de produção 

de provas sobre os fatos narrados e designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 02.10.2018 às 14h. Caso haja requerimento de 

depoimento pessoal pela parte contrária, ficam as partes desde já 

intimadas, bem como seus patronos, ressaltando que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor, conforme o artigo 385, §1º, do 

Código de Processo Civil. 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, as quais deverão ser 

arroladas no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação desta 

decisão, no máximo de 03 (três) para cada parte. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 19 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003162-62.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER (ADVOGADO(A))

EVERTON MACEDO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1003162-62.2018.8.11.0037. AUTOR: EVERTON MACEDO RODRIGUES DE 

SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo 

em vista que esta magistrada participará do Workshop “Justiça 

Multiportas”, em Cuiabá, no dia 14/08/2018, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/10/2018, às 13:50. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 20 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002630-88.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEIDE CARDOSO DOS SANTOS (AUTOR(A))

CRISTINA KRISTOSCHEK MAYER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002630-88.2018.8.11.0037. AUTOR: NEIDE CARDOSO DOS SANTOS 

RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Tendo em vista 

que esta magistrada participará do Workshop “Justiça Multiportas”, em 

Cuiabá, no dia 14/08/2018, redesigno a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23/10/2018, às 13:30. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 20 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005771-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR MARIA DA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AILSON SIVIRINO DOS SANTOS (REQUERIDO)

ANDRÉ WILLIAM CHORMIAK (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005771-52.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUZIMAR MARIA DA SILVA 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO, AILSON SIVIRINO DOS SANTOS Vistos. Ante a 

manifestação de Id n. 11741834, e considerando que a parte requerente 

está patrocinada pela Defensoria Pública, nomeio como defensor do 

requerido AILSON, o Dr. André Willian Chormiak, OAB/MT 14861/O, 

advogado atuante nesta Comarca e fixo seus honorários em 01 URH, o 

qual deverá ser intimado desta decisão para apresentar defesa no prazo 

legal. Em seguida, vista ao Ministério Público e concluso. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 20 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000891-17.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERIC CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VILMA VANDA DE SOUZA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000891-17.2017.8.11.0037. REQUERENTE: VILMA VANDA DE SOUZA 

RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Considerando o ID nº 10064970, revogo a nomeação feita anteriormente e 

nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço 

à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro 

ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, 

e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia, nos exatos 

termos da decisão anterior. Intimem-se e cumpra-se, COM URGÊNCIA, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000779-48.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO CACIANO NICOLAU (REQUERENTE)

ERIC CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000779-48.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: DIVINO CACIANO NICOLAU REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Revogo a nomeação feita 

anteriormentee nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, 

com endereço à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, 

Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 

65-9-8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 
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fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 24 de 

julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001454-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON (ADVOGADO(A))

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001454-11.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI REQUERIDO: 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV Vistos. Nomeio o médico 

Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida 

Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001454-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAINA DE CAMPOS RONDON (ADVOGADO(A))

IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV (REQUERIDO)

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001454-11.2017.8.11.0037. 

REQUERENTE: IVANETE RODRIGUES DA COSTA RAPACHI REQUERIDO: 

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS 

MUNICIPAIS DE PRIMAVERA DO LESTE - IMPREV Vistos. Nomeio o médico 

Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, Ortopedista, com endereço à Avenida 

Professora Tereza Lobo, nº 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 65-9-8100-1090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000860-94.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOELIO ROSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

EUNILDA LOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000860-94.2017.8.11.0037. 

AUTOR: EUNILDA LOLI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. Designo audiência de instrução para o dia 30/10/2018 às 13:30. As 

testemunhas deverão ser tempestivamente arroladas, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar da intimação desta decisão, nos termos do artigo 

357, §4º, do Código de Processo Civil, no máximo de 03 (três) para cada 

parte. Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o 

disposto no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá 

trazer suas testemunhas ao ato processual independente de intimação 

realizada pelo Juízo. Ressalto que as que residirem fora desta Comarca 

deverão ser ouvidas nas Comarcas onde residirem, através de Carta 

Precatória. Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de 

contestação, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo 

legal. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000588-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLENI FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

RAFAELE PIRES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JUNIOR LIMA BEZERRA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000588-37.2016.8.11.0037. AUTOR: CLENI FERREIRA DA SILVA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESTABELECIMENTO 

DE AUXILIO DOENÇA COM PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 
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POR INVALIDEZ ajuizada por CLENI FERREIRA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora de trombose 

de membros inferiores, trombose da veia porta o fígado, varizes gástricas, 

esofagite, mialgia e transtorno depressivo recorrente, incapacitando-a ao 

trabalho e, requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por invalidez 

para receber o quantum relativo às contribuições realizadas e sua 

remuneração, ou para concessão de auxílio-doença. No ID nº 4360758, o 

pedido liminar foi deferido. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação (ID nº 6799047), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que a requerente não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício. Impugnação à 

contestação no ID nº 8284713. No ID nº 12778477, laudo pericial realizado 

por perito judicial. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA proposta por CLENI FERREIRA DA SILVA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o 

mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na incapacidade laborativa 

da parte autora, a qual deve impedir o exercício de atividades que lhe 

garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do 

pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. Para a 

concessão do benefício, a parte requerente deve cumprir o período de 

carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima indicada, ou seja, necessita 

comprovar atividade laboral nos 12 (doze) meses anteriores ao 

requerimento do auxílio-doença, que deve ser pleiteado anteriormente ao 

requerimento de aposentadoria por invalidez. Infere-se, portanto, que para 

fazer jus ao benefício em questão deve o interessado comprovar, 

cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) ostentar a 

qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; c) incapacidade 

temporária que impeça o exercício de atividades laborais. Analisando os 

autos, verifico que restou comprovada a carência da parte requerente, 

conforme demonstrada nos autos, bem como a incapacidade para o 

trabalho exercido por ela, corroborado pelo laudo pericial constante no ID 

nº 12778477. Dessa forma, em que pese às alegações do requerido, 

tenho que deve ser concedida aposentadoria por invalidez, vez que o 

caso dos autos encontra guarida na Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, já 

decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: APELAÇÃO CÍVEL. 

REEXAME NECESSÁRIO. INFORTUNÍSTICA. SEGURADO ACOMETIDO POR 

LOMBALGIA. AUXÍLIO-ACIDENTE CONCEDIDO PELO JUÍZO A QUO. 

PERÍCIA MÉDICA QUE AFIRMA HAVER INCAPACIDADE DEFINITIVA, E 

CONSIDERA O AUTOR INAPTO PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES 

HABITUAIS. ALEGADA POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA 

FUNÇÕES QUE NÃO EXIJAM ESFORÇOS FÍSICOS. SINGULARIDADE DO 

CASO CONCRETO QUE AUTORIZA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ. REQUERENTE COM IDADE AVANÇADA E 

ESCOLARIDADE BAIXA, QUE SEMPRE EXERCEU ATIVIDADES BRAÇAIS 

PARA SUA SUBSISTÊNCIA. BENEFÍCIO AJUSTADO. REMESSA OFICIAL E 

APELO DO INSS, CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DA PARTE 

AUTORA, CONHECIDO E ACOLHIDO. "Conforme passagem de precedente 

do TRF da 1ª Região, a 'limitação laborativa parcial, porém irreversível, 

somada às condições pessoais da segurada para o exercício de sua 

profissão de trabalhadora rural, acrescentando-se seu baixo grau de 

escolaridade, meio social em que vive, idade avançada, nível econômico e 

atividade desenvolvida, sendo inviabilizada, em função da idade, 

adaptação em atividade profissional diversa daquela a que dedicou sua 

vida, impõe-se a concessão da aposentadoria por invalidez'. De acordo 

com a Súmula 47, aprovada pela TNU em 2012, 'uma vez reconhecida a 

incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições 

pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por 

invalidez'." (AMADO, Frederico. Curso de Direito e Processo 

Previdenciário, 8 ed., rev. ampl. e atual., Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 

641-642). "Em face das limitações impostas pela moléstia incapacitante, 

avançada idade e baixo grau de escolaridade, seria utopia defender a 

inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, para iniciar uma 

nova atividade profissional, motivo pelo qual faz jus à concessão de 

aposentadoria por invalidez" (STJ, AREsp 1143422, rel. Min. Sérgio Kukina, 

Data da Publicação 30-8-2017). (TJ-SC - AC: 00043179020138240018 

Chapecó 0004317-90.2013.8.24.0018, Relator: Júlio César Knoll, Data de 

Julgamento: 05/12/2017, Terceira Câmara de Direito Público) APELAÇÃO. 

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO 

MOTIVADO DO MAGISTRADO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. 

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLÍNICAS E SOCIAIS DO SEGURADO. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REABILITAÇÃO 

PROFISSIONAL E SOCIAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O magistrado não se 

encontra vinculado ao laudo pericial, devendo levar em consideração as 

condições sociais do segurado; 2. Caminhando nos princípios norteadores 

do ordenamento jurídico brasileiro, deve-se levar em consideração a 

proteção à dignidade da pessoa humana, valor-fonte que não pode ser 

sacrificado por interesses coletivos, sendo este um fundamento e fim 

último de toda a ordem pública; 3. A análise quanto a concessão dos 

benefícios previdenciários em razão da incapacidade laboral deixou de ser 

por subsunção pura, passando os tribunais a analisarem o contexto social 

em que está inserido o beneficiário segurado; 4. Ultrapassando as 

condições clínicas do segurado e considerando as condições pessoais e 

sociais desfavoráveis, resta somente concluir que a lesão parcial e 

permanente da parte recorrente gera incapacidade para o trabalho 

habitual. 5. O serviço de reabilitação profissional é devido aos segurados 

de maneira obrigatória, desde que incapacitados parcial ou totalmente para 

o trabalho, tratando-se de um serviço previdenciário compulsório, 

competindo ao INSS promover tal prestação tão-logo constate que o 

segurado esteja insusceptível de recuperação. 6. O Superior Tribunal de 

Justiça possui entendimento pacificado acerca de o INSS ser o 

responsável pela habilitação ou reabilitação do segurado incapacitado 

para o mercado de trabalho, pois entende que tal atribuição está pautada 

no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 7. Recurso 

conhecido e provido. (TJ-AM 06378130220158040001 AM 

0637813-02.2015.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de 

Julgamento: 21/01/2018, Terceira Câmara Cível) No caso em testilha, 

forçoso é reconhecer a impossibilidade de readequação a outra atividade 

que lhe garanta a subsistência, sem depender de esforço físico, 

consoante laudo no ID nº 12778477, que concluiu que a sua incapacidade 

é total e permanente, encontra-se debilitada, realizando tratamento, 

múltiplas lesões gastrointestinais e vasculares, riscos de eventos 

tromboembólicos, bem como não está apta para o exercício de outra 

atividade profissional ou reabilitação tendo em vista a idade, parca 

escolaridade e ausência de qualificação profissional. Nessa toada, 

constato que a parte requerente faz jus ao benefício de aposentadoria por 

invalidez, nos termos da Lei nº 8.213/91, haja vista que, preenchidos os 

requisitos legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ante o 

exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR a parte requerida a conceder a 

parte requerente o benefício previdenciário de APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ, no valor do salário de contribuição por mês, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidas 

desde a data do requerimento administrativo (16.06.2016 – ID nº 4355222 

página 01), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigo 406 do Código Civil, c/c artigo 161, §1°, do Código 

Tributário Nacional) e correção monetária pelo manual de cálculos do 

Conselho da Justiça Federal. Tendo em vista que a prova inequívoca foi 

estabelecida na sentença, e diante do pedido da parte e da 

verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente decisão, 

CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de DETERMINAR a 

implantação da aposentadoria por invalidez, nos termos já expressos no 

dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias e comprová-la nos 

autos no prazo de 60 (sessenta) dias. Veja-se que o benefício tem caráter 

alimentar sendo que a demora em sua inclusão poderá acarretar perigo de 

danos irreparáveis na vida da parte requerente. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) 

sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do 

Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas 

vincendas, que serão pagas administrativamente, com a implantação do 

benefício no sistema geral de Previdência Social. Decorrido o prazo para 

recurso voluntário, ao contador para se verificar se não trata de caso de 

reexame necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo. Primavera do Leste/MT, 24 de julho de 2018. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001630-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

JOSE APARECIDO DA CONCEICAO RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001630-53.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JOSE APARECIDO DA 

CONCEICAO RIBEIRO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR 

IDADE ajuizada por JOSE APARECIDO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO em face 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que laborou como rurícola 

durante praticamente toda a sua vida e requer, por conseguinte, a sua 

aposentadoria por idade para receber o quantum relativo a um salário 

mínimo a que tem direito. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação, requerendo o julgamento improcedente do pedido, ante a 

falta de prova material suficiente. A parte autora apresentou impugnação à 

contestação. Em audiência de instrução foram ouvidas 02 (duas) 

testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a audiência, não 

compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua ausência, 

precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Trata-se de pedido de APOSENTADORIA POR 

IDADE, formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurado obrigatório como rurícola. Ausentes eventuais questões 

preliminares, passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia 

basicamente na comprovação do alegado exercício de atividade rural, nos 

moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte 

requerente, há necessidade de se verificar a existência dos requisitos 

para concessão do pleito formulado. A Lei nº 8.213/91 determina que o 

trabalhador rural deva comprovar o recolhimento de contribuições para 

obter os benefícios previdenciários. Todavia, resguardou o direito 

daqueles que já vinham exercendo a atividade rural sem verter 

contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o art. 143, da Lei nº 8.213/91, e idade mínima de 

55 anos, se mulher, e 60 anos, se homem, para ter direito à aposentadoria 

por idade rural. Destarte, a Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em 

seu artigo 201, § 7º, inciso II, a idade mínima exigida para aposentadoria 

por idade, sendo para qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos 

se for homem e 60 (sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo em 

05 (cinco) anos o limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e 

para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, 

neste incluído o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei 

nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência 

Social, em completa compatibilidade, repete a norma acima em comento, 

fixando a idade mínima exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, § 

2º. Analisando o caso dos autos, verifico que a parte requerente 

preenche o requisito da idade, já que conta na data da propositura da 

ação com 60 (sessenta) anos de idade, conforme documentos de ID 

12318255. Além do requisito da idade, deve-se comprovar também a 

qualidade de segurado especial em regime de economia familiar. De 

acordo com o disposto no artigo 11, §1º, da mencionada lei, entende-se 

como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos 

membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes. Não obstante, para a concessão do pedido 

também é necessário comprovar o efetivo exercício da atividade rural, 

ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao 

requerimento. É cediço que há bem pouco tempo os negócios eram, em 

sua maioria, feitos verbalmente, especialmente no campo, onde a palavra 

do homem tinha muita validade, não sendo frequente a avença escrita dos 

negócios. Poucos trabalhadores rurais conseguem comprovar, por meio 

documental, que exerciam a atividade rural, pois além do costume acima 

citado, os trabalhadores não tinham estudos, dificultando a obtenção de 

documentos próprios. Atentos a essa dificuldade do rurícola na obtenção 

de prova escrita do exercício de sua profissão, as decisões do Superior 

Tribunal de Justiça, assim como o Tribunal Regional Federal da 1ª Região 

têm sido bastante flexíveis, exigindo apenas um início de prova material, 

bastando qualquer documento idôneo, que, corroborado com prova 

testemunhal, seja apto a comprovar o exercício de atividade rural, não 

sendo necessária à apresentação de documentação de todo o período de 

carência. Nesse sentido, trago à colação os seguintes acórdãos: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR 

RURAL. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EM NÚMERO DE MESES 

EQUIVALENTE À CARÊNCIA DO BENEFÍCIO. RAZOÁVEL PROVA 

MATERIAL CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. 1. A teor do 

disposto no art. 143 da Lei nº 8.213/91, o trabalhador rural pode requerer 

aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, desde que 

comprove o exercício de atividade rural, ainda que descontínua, no 

período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, em número 

de meses idêntico à respectiva carência. 2. Não se exige comprovação 

documental de todo o período, bastando sua demonstração através de 

prova testemunhal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ 

– AgRg no RESP 496838 / SP, Rel Ministro PAULO GALLOTTI (1115), DJ 

21.06.2004 p. 264).” “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 

11, VII. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. 

REQUISITOS LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. 1. É possível a concessão de 

tutela antecipada, ainda que de ofício, em ações de natureza 

previdenciária, tendo em vista a natureza alimentar do benefício 

previdenciário e por se encontrarem presentes os requisitos específicos 

do art. 273 do CPC. Precedentes. 2. O entendimento jurisprudencial se 

consolidou no sentido de que é possível se comprovar a condição de 

rurícola por meio de dados do registro civil, como em certidão de 

casamento ou de nascimento dos filhos e, ainda, em assentos de óbito, no 

caso de pensão, em suma, por meio de quaisquer documentos que 

contenham fé pública, prerrogativa que é extensível, inclusive, ao cônjuge 

do segurado, sendo certo que o art. 106 da Lei n. 8.213/91 contém rol 

meramente exemplificativo, e não taxativo. 3. O início de prova documental 

restou cumprido. Consta dos autos a certidão de casamento com a 

qualificação de rurícola do nubente. 4. Se os depoimentos testemunhais 

colhidos no Juízo de origem corroboram a prova documental no sentido de 

que efetivamente houve o exercício de atividade rural, na condição de 

rurícola, por período igual ao número de meses correspondentes à 

respectiva carência, a concessão da pleiteada aposentadoria é medida 

que se impõe. 5. Apelação a que se dá provimento para reformar a 

sentença e julgar procedente o pedido. (AC 0007836-58.2010.4.01.9199 / 

MG, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.103 de 25/05/2012)”. grifei e negritei A 

parte requerente apresentou documentos, os quais comprovam início 

razoável de prova material, através de fotocópia de certidão de 

casamento (ID 12318305), fotocópia de certidão de nascimento (ID 

12318305), fotocópia da CTPS (ID 12318340), bem como fotocópia de 

contrato agrícola (ID 12318381), atendendo aos preceitos da Súmula nº 

149 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, verifico que a parte 

requerida, em sede de contestação, se limitou a aduzir a ausência de 

requisitos para o acolhimento da pretensão da parte autora. Além da prova 

documental, exsurge clara e em completa harmonia, a prova oral 

produzida na instrução. Assim, entendo que a prova documental 

apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em juízo, bem como a 

realidade fática que acima mencionei, autorizam o deferimento do pleito 

formulado pelo requerente. Com efeito, as testemunhas afirmaram que 

conhecem a parte requerente há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sendo 

que ambas presenciaram o seu trabalho na lavoura. Pelo depoimento, 

verifica-se a comprovação da atividade rural exercida pela parte 

requerente, em consonância com os documentos trazidos a baila, sendo 

que o lapso temporal de exercício de atividades rurícolas encontra-se em 

conformidade com as exigências do artigo 143 da Lei nº 8.213/91. Não 

obstante, vale registrar que, independe de contribuição, a aposentadoria 

por idade rural dos trabalhadores que ingressaram no sistema em data 

anterior à vigência da Lei nº 8.213/91. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RURAL. CONTAGEM. TEMPO DE SERVIÇO. ANTERIOR. LEI. 8.213/91. 

CONTRIBUIÇÃO. INEXIGIBILIDADE. Conforme precedentes da 3ª Seção, o 

reconhecimento do tempo de serviço do trabalhador rural anterior ao 

advento da Lei 8.213/91 independe do recolhimento das contribuições 

previdenciárias correspondentes. Recurso desprovido. (STJ, QUINTA 
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TURMA, REsp 670542 / RJ RECURSO ESPECIAL 2004/0092395-0, Ministro 

JOSÉ ARNALDO DA FONSECA (1106), DJ 01/08/2005).”grifei e negritei O 

fato de o requerente não ter trazido aos autos todos os documentos 

relacionados no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 não constitui óbice à 

concessão do benefício pretendido, pois, nos dias de hoje, até mesmo os 

trabalhadores do meio urbano são compelidos, pela necessidade 

econômica e pelo desemprego, ao exercício de atividades informais, sem 

registro em carteira ou qualquer outra formalidade. Ressalta-se, por 

oportuno, que tal fenômeno ocorre com maior intensidade no meio rural, 

onde as oportunidades de serviço são ainda mais escassas e os 

trabalhadores pessoas simples e humildes, desconhecedoras de seus 

direitos e obrigações. Numa interpretação sistemática do artigo 106, 

parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, o rol de documentos aptos a 

comprovar a atividade rural é meramente exemplificativo, pois 

entendimento em contrário fere o princípio constitucional da ampla defesa, 

consistente não somente no direito de defender-se, mas também no direito 

de agir em juízo, utilizando-se de todos os meios legais para comprovar o 

seu direito. Dessa forma, não pode o legislador ordinário restringir os 

meios de prova, o que nos leva a concluir que a finalidade da norma 

inscrita no artigo 106 da Lei nº 8.213/91 é orientar o segurado, 

indicando-lhe alguns documentos que podem ser utilizados para 

comprovar a atividade rural, o que não exclui a possibilidade de fazer uso 

de outros documentos para tal mister. Além do mais, o Código de Processo 

Civil, aplicável subsidiariamente, só proíbe provas imorais ou contrárias 

aos bons costumes. Nessa esteira, considero a fotocópia de certidão de 

casamento, fotocópia de certidão de nascimento, fotocópia da CTPS, bem 

como fotocópia de contrato agrícola, como início de prova documental, 

sendo que, fortalecidos com o testemunho coerente prestado em Juízo, 

comprovam que a parte requerente exerceu atividade rural, atendendo ao 

período exigido pela lei. Portanto, a parte requerente faz jus à 

aposentadoria por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, 

independentemente de contribuição, e, estando preenchidos os requisitos 

legais, de rigor o acolhimento da pretensão inicial. Ainda, a parte 

requerente, no ano da propositura da referida ação, satisfazia os 

requisitos da idade para a obtenção do benefício, bem como há 

comprovação satisfatória de que trabalha na lavoura. Assim, considero 

que a concessão do benefício pleiteado não fere princípios ou normas 

constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 8.213/91, não 

havendo, portanto, razão para acolher o pré-questionamento suscitado 

pela parte requerida. No que concerne à data de início do benefício 

entendo que o mesmo é devido a partir do requerimento administrativo de 

aposentadoria por idade rural, feito em 18/10/2017, haja vista que o 

primeiro requerimento foi de aposentadoria por tempo de contribuição. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a 

conceder a parte requerente o benefício previdenciário de aposentadoria 

por idade, nos termos do artigo 143 da Lei nº 8.213/91, no valor de um 

salário mínimo por mês, devidos a partir da data do requerimento 

administrativo 18/10/2017 (ID 12318278 - Pág. 3), ressaltando que os juros 

moratórios e a correção monetária incidentes sobre as parcelas atrasadas 

devem observar as orientações do Manual de Cálculos da Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução/CJF 134, de 21.12.2010. Isento de custas e 

despesas processuais, nos termos do art. 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo 

honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Deixo de proceder à remessa 

necessária dos autos à Instância Superior, ante o disposto no artigo 496, 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de 

estilo. Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001632-57.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ROSELINA VALDAMERI 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se 

de AÇÃO DE APOSENTADORIA RURAL POR IDADE ajuizada por 

ROSELINA VALDAMERI em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que laborou como rurícola durante praticamente toda a sua vida e 

requer, por conseguinte, a sua aposentadoria por idade para receber o 

quantum relativo a um salário mínimo a que tem direito. Devidamente citado, 

o requerido ofereceu contestação, requerendo o julgamento improcedente 

do pedido, ante a falta de prova material suficiente. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Em audiência de instrução foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de pedido de APOSENTADORIA 

POR IDADE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, requerendo o reconhecimento da qualidade de 

segurada obrigatória como rurícola. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Ausentes eventuais questões preliminares, passo a apreciar o mérito. 

Cinge-se a controvérsia basicamente na comprovação do alegado 

exercício de atividade rural, nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, diante 

do pedido manejado pela requerente, há necessidade de se verificar a 

existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. A Lei nº 

8.213/91 determina que o trabalhador rural deva comprovar o recolhimento 

de contribuições para obter os benefícios previdenciários. Todavia, 

resguardou o direito daqueles que já vinham exercendo a atividade rural 

sem verter contribuições ao sistema, concedendo-lhes a faculdade de 

requerer aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, 

independentemente de contribuição, bastando apenas comprovar o 

exercício de atividade rural, em número de meses idênticos à carência 

para o benefício. A mesma lei exige a carência mínima de contribuições 

mensais, conforme dispõe o artigo 143 da Lei nº 8.213/91, e idade mínima 

de 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se 

homem, para ter direito à aposentadoria por idade rural. Destarte, a 

Constituição Federal, neste aspecto, prevê, em seu artigo 201, § 7º, inciso 

II, a idade mínima exigida para aposentadoria por idade, sendo para 

qualquer trabalhador de 65 (sessenta e cinco) anos se for homem e 60 

(sessenta) anos se for mulher, reduzindo, contudo, em 05 (cinco) anos o 

limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que 

exerçam suas atividades em regime de economia familiar, neste incluído o 

produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. A Lei nº 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios a Previdência Social, em completa 

compatibilidade, repete a norma acima em comento, fixando a idade mínima 

exigida para o trabalhador rural em seu artigo 48, §2º. Além do requisito da 

idade, deve-se comprovar também a qualidade de segurado especial em 

regime de economia familiar. De acordo com o disposto no artigo 11, §1º, 

entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é 

exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a 

utilização de empregados permanentes. Compulsando os autos, verifico 

que a parte requerente não logrou êxito em comprovar o regime de 

economia familiar, tendo em vista que não corroborou o exercício de 

atividade rural pelo tempo necessário à aposentação, requisito essencial à 

concessão do benefício pleiteado. Ainda, da análise do CNIS da 

requerente e de seu esposo, infere-se que estes possuíram diversos 

vínculos urbanos durante o período de carência, restando, assim, 

descaracterizada a qualificação de rurícola e impossibilitando seu 

enquadramento como segurada especial. Neste sentido, trago a baila o 

recente julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REMESSA OFICIAL. APOSENTADORIA 

POR IDADE. TRABALHADOR RURAL. QUALIDADE DE SEGURADO 

ESPECIAL NÃO COMPROVADA. VÍNCULO URBANO 1. Inexistência de 

remessa oficial, considerando que o valor da causa e da condenação é 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. 2. O reconhecimento de tempo 

de serviço prestado na condição de trabalhador rural exige início razoável 
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de prova material a ser corroborada por prova testemunhal. É inadmissível 

prova exclusivamente testemunhal, conforme Súmula 149 do STJ. 3. No 

caso, os documentos acostados aos autos com o objetivo de constituir 

prova material da atividade rural da autora são extemporâneos (certidão 

de casamento e nascimento dos filhos entre os anos de 1963 a 1968), e o 

CNIS de fls.38 demonstra que no período de carência o marido da autora 

detinha vários vínculos urbanos, pelo que resta afastada a condição de 

rurícola da autora. Dessa forma, ainda que os depoimentos colhidos 

afirmem a prática de trabalho rural, o requisito exigido para a concessão 

do benefício postulado não restou atendido, pois esta Corte, bem assim o 

STJ, sedimentou (Súmulas 149 do STJ e 27 do TRF-1ª. Região) o 

entendimento de que não é admissível prova exclusivamente testemunhal 

para comprovação de tempo de serviço com fins previdenciários. 4. 

Deferida a gratuidade de justiça requerida na inicial, os honorários de 

sucumbência ficam invertidos em favor do réu, ficando suspensa a 

execução, nos termos do art. 98 do NCPC. 5. Apelação provida para julgar 

improcedente o pedido inicial. (TRF-1 - AC 00307740820144019199 

0030774-08.2014.4.01.9199, Relator: JUIZ FEDERAL SAULO JOSÉ CASALI 

BAHIA, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, 10/05/2017 

e-DJF1). Diante de tal exigência, a nova redação do artigo 11, inciso V, da 

Lei 8.213/1991, alterada pela Lei 11.718/2008, apresenta as 

características necessárias para a caracterização do trabalhador como 

segurado especial. Vejamos: “Art. 11. São segurados obrigatórios da 

Previdência Social as seguintes pessoas físicas: [...] VII – como segurado 

especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado 

urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de 

economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na 

condição de: (Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008) a) produtor, seja 

proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro 

outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: 

(Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 1. agropecuária em área de até 4 

(quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) 2. de 

seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos 

do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e 

faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei nº 

11.718, de 2008) b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça 

da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei 

nº 11.718, de 2008) c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 

16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que 

tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem 

com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008) § 1o 

Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o 

trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e 

ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em 

condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de 

empregados permanentes..” Outrossim, o § 9º, artigo 11 da Lei 

8.213/1991, ressalvadas as hipóteses dos incisos I a VII, explicita que não 

se considera como segurado especial o membro do grupo familiar que 

possui outra fonte de rendimento. Consoante às lições colimadas, não há 

como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos. Ante o exposto, e 

por tudo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e, por consequência, extingo o processo. Isento de custas 

e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. 

Condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, 

§§2º e 19, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, 

§3°, do mesmo código. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo definitivo, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 26 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000975-81.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA MIRANDA CHAVES (AUTOR(A))

JOÃO PAULO CARVALHO FEITOSA (ADVOGADO(A))

LEONARDO 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 

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 : 

1000975-81.2018.8.11.0037. AUTOR: JULIANA MIRANDA CHAVES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

CONDENATÓRIA DE PENSÃO POR MORTE ajuizada por JULIANA 

MIRANDA CHAVES, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, que era casada com Antônio Jesus de Barbosa, falecido em 

02/06/2016 (ID 11915440), o qual era segurado da previdência social. 

Assim, requer o benefício de pensão por morte para receber o valor 

relativo a um salário mínimo a que teria direito, com fundamento nos artigos 

16, inciso I, e 74, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91. Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação, requerendo o julgamento improcedente 

do pedido, ante a falta de prova material suficiente. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação. Em audiências de instrução, foram 

ouvidas 02 (duas) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a 

referida audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco 

justificou a sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se de AÇÃO 

DE PENSÃO POR MORTE ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, nos termos 

da Lei nº 8.213/91. Não havendo preliminares a serem analisadas, passo 

ao exame do mérito. De início, no que tange à concessão de benefício de 

pensão por morte, o artigo 74 da Lei nº 8.213/91 preceitua que: “A pensão 

por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que 

falecer, aposentado ou não”. Outrossim, vale mencionar que para a 

concessão do benefício pleiteado depende do preenchimento dos 

seguintes requisitos: ocorrência do evento morte, demonstração da 

qualidade de segurado do “de cujus” e condição de dependente de quem 

objetiva a pensão. Nesse sentido, entende o Tribunal Regional Federal da 

4ª Região: “PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE DE 

COMPANHEIRO E PAI. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. 

REGISTRO DO DESEMPREGO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

PREVIDÊNCIA SOCIAL. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA UNIÃO 

ESTÁVEL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. 1. Para a obtenção do 

benefício de pensão por morte deve a parte interessada preencher os 

requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do 

óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta 

Corte. 2. Segundo orientação recente do STJ, o registro da situação de 

desemprego no Ministério do Trabalho e Previdência Social não deve ser 

tido como o único meio de prova da condição de desempregado do 

segurado, especialmente considerando que, em âmbito judicial, prevalece 

o livre convencimento motivado do Juiz e não o sistema de tarifação legal 

de provas. Portanto, o registro perante o Ministério do Trabalho e da 

Previdência Social poderá ser suprido quando for comprovada tal situação 

por outras provas constantes dos autos, inclusive a testemunhal, não 

sendo suficiente, todavia, o mero registro na CTPS da data de saída do 

emprego e a ausência de registros posteriores. 3. Na hipótese dos autos, 

tendo restado comprovado que o de cujus estava desempregado, faria jus 

à prorrogação do período de graça nos termos do art. 15, inciso II 

combinado com o § 2º, da Lei 8.213/91, o que garante aos seus 

dependentes o direito à pensão por morte. 4. Comprovada a união estável, 

presume-se a dependência econômica (artigo 16, § 4º, da Lei 8.213/91), 

impondo-se à Previdência Social demonstrar que esta não existia. In casu, 

a autora Eliane comprovou a existência de união estável com o de cujus, 

fazendo jus, portanto, à pensão por morte do companheiro. 5. In casu, 

deve ser mantido o termo inicial do benefício de pensão por morte na data 

do requerimento administrativo para todos os autores, observadas as 

cotas-partes de ¾ da pensão para a autora Eliane - 1/4 em nome próprio, 

¼ para o filho Maicon e ¼ para a filha Kauane - e ¼ da pensão para o 

a u t o r  V e l l i n g t o n ) .  ( A P E L R E E X  7 3 9 4 3 6 2 0 1 0 4 0 4 9 9 9 9  R S 

0007394-36.2010.404.9999, Rel. CELSO KIPPER, SEXTA TURMA, D.E. 

26/03/2014)” Grifei e negritei No caso sub judice, a qualidade de segurado 

do falecido e de dependente da parte autora foi comprovada por prova 

documental, corroborada por prova oral. Bem como o evento morte foi 

comprovado através da certidão de óbito (ID 11915440). Não obstante, 

restou comprovado na instrução do feito à qualidade de segurado do “de 

cujus”, por meio do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (ID 

12920603). Por fim, também encontra-se presente a comprovação de 

dependência econômica da requerente em relação ao falecido em razão 

da presunção dessa qualidade, conforme previsão legal. Em que pese a 

parte requerida sustentar que a requerente não logrou êxito em provar a 

união estável anterior ao casamento entre ela e o “de cujus”, os 
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documentos acostados aos autos e as testemunhas ouvidas em juízo 

atestam, de forma contundente, que a autora e o falecido conviviam 

juntos, pelo menos desde 2010. O artigo 16 da Lei nº 8.123/91 prevê três 

classes de dependentes, cujo rol possui natureza taxativa. “Art. 16. São 

beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado: I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e 

o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) 

anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne 

absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente; II - os 

pais; III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 

(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental 

que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado 

judicialmente; § 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no 

inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.” Os 

dependentes do segurado falecido são os sujeitos ativos da relação 

jurídica previdenciária que tenha por objeto a pensão por morte. Há 

hierarquia entre estas três classes, de forma que a existência de 

dependentes da classe anterior exclui os dependentes das classes 

seguintes (artigo 16, § 1º, da Lei nº 8.213/91). Os dependentes da 

primeira classe possuem em seu favor presunção absoluta de 

dependência econômica em relação ao segurado. Já os segurados da 

segunda ou da terceira classe devem comprovar tal dependência (artigo 

16, § 4º, da Lei nº 8.213/91). Dessa forma, atendidos os requisitos legais, 

verifico que assiste razão pedido da parte requerente para a concessão 

do benefício da pensão por morte, cuja renda mensal inicial será no valor 

de um salário mínimo (artigos 29, §6º e 39, I, da Lei nº 8.213/91), com início 

na data do requerimento administrativo. Ante o exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a parte requerente o 

benefício da PENSÃO POR MORTE, a base de um salário mínimo mensal, 

devido a partir da data do requerimento administrativo em 07/06/2016 (ID 

11915388), ressaltando que os juros moratórios e a correção monetária 

incidente sobre as parcelas atrasadas devem observar as orientações do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pela Resolução/CJF 134, 

de 21.12.2010. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Fixo honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Deixo de 

proceder à remessa necessária dos autos à Instância Superior, ante o 

disposto no artigo 496, §3º, I, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 26 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001237-65.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS (ADVOGADO(A))

DIONES MARIA KUNTZ DO AMARAL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001237-65.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DIONES MARIA KUNTZ DO 

AMARAL REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR 

MORTE ajuizada por DIONES MARIA KUNTZ DO AMARAL, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que conviveu em união 

estável com Rogério Gulhinski, falecido em 20/04/2014, o qual era 

segurado da previdência social. Assim, requer o benefício de pensão por 

morte para receber o valor relativo a um salário mínimo a que teria direito, 

com fundamento nos artigos 16, inciso I, e 74, incisos I e II, ambos da Lei 

nº 8.213/91. Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação, 

requerendo a improcedência da ação ante a ausência dos requisitos 

legais para a concessão do beneficio pleiteado. A parte autora apresentou 

impugnação à contestação. Em audiência de instrução, foram ouvidas 3 

(três) testemunhas. O requerido, devidamente intimado para a referida 

audiência, não compareceu ao ato processual, tampouco justificou a sua 

ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar alegações finais. É o 

relatório. Fundamento e decido. Trata-se de pedido de PENSÃO POR 

MORTE formulado por meio de ação em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, requerendo o reconhecimento da dependência 

de segurado da previdência, nos termos do artigo 74 da Lei nº 8.213/91. 

Ante a ausência de preliminares, passo ao exame do mérito. Cinge-se a 

questão controvertida basicamente na comprovação dos requisitos para a 

concessão do benefício pleiteado nos moldes da Lei nº 8.213/91. Assim, 

diante do pedido manejado pela parte requerente, há necessidade de se 

verificar a existência dos requisitos para concessão do pleito formulado. 

Por oportuno, a Lei nº 8.213/91, no seu artigo 74, preceitua que: “A 

pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado 

que falecer, aposentado ou não”. Vale mencionar que a concessão do 

benefício pleiteado depende do preenchimento dos seguintes requisitos: 

ocorrência do evento morte, demonstração da qualidade de segurado do 

“de cujus” e condição de dependente de quem objetiva a pensão. Nesse 

sentido, entende o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Senão, 

vejamos: “PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE . TRABALHADOR 

RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL. TERMO 

INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESUSAIS. 1. Segundo a orientação 

jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, deve-se 

aplicar, para a concessão de benefício de pensão por morte , a legislação 

vigente ao tempo do óbito do instituidor (Súmula 304/STJ). 2. É assegurada 

a pensão por morte ao cônjuge e filhos menores de trabalhador rural, que, 

em decorrência de presunção legal, são dependentes previdenciários, nos 

termos da lei de regência. 3. Comprovada a condição de rurícola do 

instituidor da pensão antes de falecer, na qualidade de segurado especial 

, por início razoável de prova material, confirmada por testemunhas, 

assiste aos autores o direito ao benefício, nos termos do art. 39, I, da Lei 

8.213/91. 4. Direito ao benefício de pensão por morte reconhecido, no 

valor de um salário mínimo, na forma determinada na sentença. 5. As 

prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente 

corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no 

Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça 

Federal, incidindo tal correção desde a data do vencimento de cada 

parcela em atraso (Súmulas n.s 148 do STJ e 19 do TRF - 1ª Região). 6. 

Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês a contar da citação 

até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando incidirão à razão de 

0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de juros remuneratórios 

das cadernetas de poupança que eventualmente venha a ser estabelecido 

-, até a apuração definitiva dos cálculos de liquidação. 7. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre as prestações vencidas até a data da 

prolação da sentença no caso de sua confirmação ou até a prolação do 

acórdão no caso de provimento da apelação da parte autora, atendendo 

ao disposto na Súmula 111/STJ. 8. Nas causas ajuizadas perante a 

Justiça Estadual, no exercício da jurisdição federal (§ 3º do art. 109 da 

CF/88), o INSS está isento das custas somente quando lei estadual 

específica prevê a isenção, o que ocorre nos estados de Minas Gerais, 

Goiás, Rondônia e Mato Grosso. Em se tratando de causas ajuizadas 

perante a Justiça Federal, o INSS está isento de custas por força do art. 

4º, inc. I, da Lei 9.289/96, abrangendo, inclusive, as despesas com oficial 

de justiça. 9. Apelação do INSS não provida. Remessa provida em parte. 

(AC 0000153-33.2011.4.01.9199 / MT, Rel. JUIZ FEDERAL MURILO 

FERNANDES DE ALMEIDA, SEGUNDA TURMA, e-DJF1 p.535 de 

16/11/2012) Grifei e negritei No caso em testilha, fora comprovado o 

evento morte em 20/04/2014, pela certidão de óbito de ID 6035264. 

Extrai-se dos dispositivos legais que são dois os requisitos para a 

concessão do amparo em tela, quais sejam: a qualidade de segurado do 

instituidor da pensão e a dependência dos beneficiários. No caso sub 

judice, restou comprovado na instrução do feito à qualidade de segurado 

do “de cujus”, por meio CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais 

(ID 10062364). Contudo, no que tange à qualidade de dependente da parte 

autora, verifico que não restou comprovada, tendo em vista que os 

documentos carreados aos autos não dão segurança de que a parte 

autora vivesse em união estável com o “de cujus” à época do óbito. 

Consoante o entendimento jurisprudencial: EMBARGOS INFRINGENTES. 

UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO DO RELACIONAMENTO 

CONTROVERTIDA PELA SUCESSÃO. ALEGAÇÃO DE NAMORO. LOCAL 

DO TRABALHO DO VARÃO A POUCA DISTÂNCIA DA RESIDÊNCIA DA 

AUTORA. AUSÊNCIA DE COABITAÇÃO QUE NÃO SE JUSTIFICA, NO 
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CASO, MAS INDICA QUE ERAM NAMORADOS. INSUFICIÊNCIA 

PROBATÓRIA DA UNIÃO ESTÁVEL. 1. Cuida-se de elucidar se o 

relacionamento mantido pela embargada e o falecido efetivamente 

preencheu os requisitos legais para configuração de uma união estável, 

considerando a especial circunstância de não ter havido coabitação, 

porque o varão trabalhava em município vizinho e, durante a semana, lá 

ficava na residência de sua mãe. 2. A vida cotidiana e rotineira sob o 

mesmo teto é elemento, embora não essencial, deveras relevante para 

externar a característica das relações que são submetidas ao crivo do 

Poder Judiciário, especialmente levando-se em conta que a intimidade 

sexual e o compartilhamento de leito, na modernidade, estão presentes 

também nos namoros. 3. Se em situações excepcionais, como por 

necessidades profissionais, a coabitação se mostra inviabilizada, há que 

se perquirir acerca de outros elementos que apontem, com forte 

evidência, que o relacionamento alegado foi de uma convivência pública, 

contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família (art. 1.723 do 

CCB) - para distingui-lo de um namoro e aproximar a vida do par de um 

casamento. 4. Consequentemente, mesmo que as pessoas passem a 

semana afastadas, o contexto doméstico, familiar, social e comunitário 

deve revelar, em tudo e perante todos, que há ali uma família, com plena 

interação de vidas e objetivos. A exteriorização deste intuito pode 

aparecer nos pequenos detalhes da vida cotidiana, a partir de abertura de 

conta conjunta em estabelecimento bancário, mesmo que cada um tenha 

autonomia de ganhos, contratação de plano de saúde, associação em 

clube de lazer, abertura de crediário no comércio, etc. Nada disso ocorreu 

aqui, o que afasta a possibilidade de ver nessa relação uma entidade 

familiar. ACOLHERAM OS EMBARGOS INFRINGENTES. UNÂNIME. 

(SEGREDO DE JUSTIÇA) (Embargos Infringentes Nº 70052230547, Quarto 

Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe 

Brasil Santos, Julgado em 10/05/2013). Desse modo, em virtude de que 

não houve a comprovação da qualidade de dependente, não faz jus a 

requerente à concessão da pensão por morte. Logo, não atendidas às 

exigências previstas na legislação de regência, deve ser julgada 

improcedente a ação, restando prejudicada a análise das demais provas 

dos autos. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, extingo 

o processo. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Condeno a parte requerente ao 

pagamento de honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), nos termos do artigo 85, §§2º e 19, do Código de Processo 

Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. Após o 

trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

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

Primavera do Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000845-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GOMES DE SOUSA (AUTOR(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000845-91.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ROSIMEIRE GOMES DE SOUSA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Nomeio o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki, 

Ortopedista, com endereço à Avenida Professora Tereza Lobo, nº 60, AP 

n. 1001, Bairro ALVORADA, Cuiabá/MT, telefones: 65-3054-7075 e 

65-9-8100-1090, e-mail: leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de 

perícia. Levando-se em consideração a complexidade da perícia, o rol de 

quesitos formulados pelas partes e o grau de especialização do perito, 

fixo os honorários periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 

obedecendo ao disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do 

Conselho da Justiça Federal. Os honorários serão revertidos em favor do 

perito e deverão ser custeados pela Justiça Federal, nos termos da 

referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a 

intimação deverá seguir acompanhada de cópia desta decisão e de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim como da expressa 

menção à necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para 

que seja indicada a data da perícia. Apresentado o laudo, vista dos autos 

às partes, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias e retornem conclusos 

para deliberação. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004469-85.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE REGINA DE SOUZA (AUTOR(A))

MONICA MANOELA DIOZ SENA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004469-85.2017.8.11.0037. AUTOR: DULCE REGINA DE SOUZA RÉU: 

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO 

EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por DULCE REGINA DE SOUZA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de síndrome do manguito 

rotador, dor articular, transtorno do disco cervical com radiculopatia, 

lumbago com ciática e espondilose, incapacitando-a ao trabalho e requer, 

por conseguinte, a sua aposentadoria por invalidez para receber o 

quantum relativo às contribuições realizadas e sua remuneração, ou para 

concessão de auxílio-doença. No ID nº 9969988, o pedido de tutela 

antecipada foi indeferido. Devidamente citado, o requerido ofereceu 

contestação (ID nº 11622422), requerendo o julgamento improcedente do 

pedido, uma vez que a requerente não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício. Impugnação à 

contestação no ID nº 13483168. No ID nº 13588528, laudo pericial 

realizado por perito judicial. É o relatório. Fundamento e decido. Cuida-se 

de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA proposta por DULCE REGINA DE SOUZA em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O processo 

está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem 

reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de 

desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim 

como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento 

com resolução de mérito. Ausentes eventuais questões preliminares, 

passo a apreciar o mérito. Cinge-se a controvérsia basicamente na 

incapacidade laborativa da parte autora, a qual deve impedir o exercício de 

atividades que lhe garantem a subsistência, nos moldes da Lei nº 

8.213/91. Assim, diante do pedido manejado pela parte requerente, há 

necessidade de se verificar a existência dos requisitos para concessão 

do pleito formulado. Para a concessão do benefício, a parte requerente 

deve cumprir o período de carência exigido pelo artigo 25, I, da Lei acima 

indicada, ou seja, necessita comprovar atividade laboral nos 12 (doze) 

meses anteriores ao requerimento do auxílio-doença. Infere-se, portanto, 

que para fazer jus ao benefício em questão deve o interessado 

comprovar, cumulativamente, o preenchimento dos seguintes requisitos: a) 

ostentar a qualidade de segurado; b) carência de 12 meses; c) 

incapacidade temporária que impeça o exercício de atividades laborais. 

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região: 

PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO DOENÇA - LESÃO IRREVERSÍVEL NO PULSO 

DIREITO - LAUDO PERICIAL - NÃO HOUVE PREENCHIMENTO DOS 

REQUISITOS LEGAIS - RESTABELECIMENTO INDEVIDO - APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 1. O Autor recebeu auxílio por mais de 2 anos sendo que 

em 06 de julho de 1997 seu benefício foi suspenso. 2. O Laudo pericial 

constatou que o Autor possui capacidade laborativa para exercer 

atividades compatíveis com a sua classe sócio econômica, até mesmo 

pedreiro sua atividade original. 3. Os requisitos para fazer jus ao auxílio 

doença são: ser segurado da Previdência Social, ter incapacidade total e 

temporária. No caso do Autor a sua incapacidade é parcial e permanente, 

não tendo portanto, preenchido tais condições. 4. Tendo ficado 
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devidamente comprovado o não atendimento dos requisitos para o 

recebimento do benefício pleiteado, não merece reforma a sentença. 5. 

Apelação desprovida. (TRF1. AC 2000.01.00.001963-2/MG, Rel. Des. Fed. 

Luiz Gonzaga Barbosa Moreira, 1ª T., e-DJF1 p.81 de 18/02/2008). Quanto 

aos requisitos supra, estes não restaram devidamente demonstrados, 

notadamente após a realização da perícia médica, que foi categórica em 

afirmar que a parte autora não apresenta incapacidade laborativa, 

estando, contudo, incapacitada apenas temporariamente, tendo em vista 

que aguarda cirurgia de coluna lombar. Consoante às lições colimadas, 

não há como acolher totalmente a pretensão autoral deduzida nos autos. 

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR 

que a autarquia requerida proceda à implantação do benefício de 

AUXÍLIO-DOENÇA e seu pagamento pelo período de 06 (seis) meses, a 

partir desta sentença, bem como efetue o pagamento das quantias 

correspondentes às parcelas em atraso devidas desde a data do 

requerimento administrativo (03.11.2016 – ID nº 9946926 – pág. 27). 

Assim, intime-se a autarquia federal para que implante o benefício da parte 

autora, no prazo de 05 (cinco) dias. Isento de custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários 

advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor 

das prestações vencidas, nos termos da Súmula nº 111 do Superior 

Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente, com a implantação do benefício no 

sistema geral de Previdência Social. Decorrido o prazo para recurso 

voluntário, ao contador para se verificar se não trata de caso de reexame 

necessário. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera 

do Leste/MT, 27 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004702-82.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ademar coelho da silva (ADVOGADO(A))

JOBEL MEDINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1004702-82.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOBEL MEDINA DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos. Analisando os autos, verifico que foi liberado o valor 

para realização do procedimento pleiteado nos autos, todavia, até o 

momento a parte autora não informou se a cirurgia foi realizada, tampouco 

juntou a respectiva nota fiscal. Assim, intime-se a parte autora para 

realizar a prestação de contas nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Decorrido o prazo assinalado, encaminhem-se as cópias necessárias ao 

Ministério Público para as providências necessárias. Intimem-se. 

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

do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000817-26.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES (ADVOGADO(A))

LEANY KETHLER MELO MORRETI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000817-26.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LEANY KETHLER MELO 

MORRETI REQUERIDO: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, GOVERNO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE 

Vistos. Sobre o parecer do NAT de Id n. 14399388, manifeste-se a parte 

autora no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Com a juntada dos 

documentos descritos, colha-se novo parecer do NAT. Após, venham os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 190772 Nr: 4188-49.2017.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA CAROLINA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17553/O, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, 

GIOVANA BACH - OAB:, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - 

OAB:14235, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209, ROSICLER SZADKOSKI - OAB:73250

 Processo nº 4188-49.2017.811.0037 (Código 190772)

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ajuizada por ROSANIA 

CAROLINA DE SANTANA, em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE – MT, devidamente qualificados nos autos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando atentamente os autos, verifico a ocorrência da litispendência 

entre esta ação e outra de nº 9510-89.2013.811.0037 (Código 126977) 

que tramita perante esta Vara, com as mesmas partes, causa de pedir e 

pedido.

Assim, considerando que os processos possuem as mesmas partes, 

causa de pedir e pedido, conforme aduz o artigo 337, VI, do Código de 

Processo Civil, deve ser reconhecida, de ofício, a existência de 

litispendência, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais.

 Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, 

com as baixas e anotações necessárias.

Sem prejuízo, desentranhem-se os pareceres e documentos de fls. 17/68 

e proceda-se a sua juntada aos autos em apenso (Código 126977).

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

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

Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126977 Nr: 9510-89.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA CAROLINA DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 126977 Vistos.Compulsando os autos, verifico que o feito 

encontra-se em fase de liquidação de sentença com a necessidade de 

nomeação de perícia contábil, a fim de apurar eventual defasagem na 

remuneração dos servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real 

para URV. Desse modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do 

Código de Processo Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de 

responsabilidade de beneficiário de gratuidade da Justiça, quando 

realizada por particular, pode ser feito com recursos da União, do Estado 

e do Distrito Federal, OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, 

juntamente com as cópias desta decisão e dos ofícios supramencionados, 

para que, no prazo 10 (dez) dias, indique algum órgão público conveniado 

para realização da perícia.Registre-se que em muitos processos já foram 
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nomeadas empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA 

LTDA/JAIME SIMÃO CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na 

indicação de perito, sendo que referidas empresas apresentaram 

orçamentos que giram em torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do 

processo, valor este que acabará sendo ônus do Estado.Por fim, 

importante ressaltar que esta Vara possui cerca de 250 processos 

pendentes de realização da referida perícia.Ainda, se necessário, 

diligencie-se a Secretaria deste juízo via telefone, o que deverá ser 

certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018.Myrian 

Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 134086 Nr: 6071-36.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO COSTA FERREIRA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Nara Vissotto Maccarini 

- OAB:MT 13614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELYJAKSON DA SILVA LOPES 

- OAB:OAB/MT 21816-O, FABRICIO MIGUEL CORREA - OAB:9762-A, 

FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - OAB:, GIOVANA BACH - 

OAB:23696-0, RENATA CARRETO - OAB:18929-A, RICARDO VAZ 

CARDOSO - OAB:MT 5.209

 Vistos.Compulsando os autos, verifico que o feito encontra-se em fase 

de liquidação de sentença com a necessidade de nomeação de perícia 

contábil, a fim de apurar eventual defasagem na remuneração dos 

servidores decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV. Desse 

modo, considerando o teor do artigo 95, §3º, II, do Código de Processo 

Civil, que dispõe que o pagamento da perícia de responsabilidade de 

beneficiário de gratuidade da Justiça, quando realizada por particular, 

pode ser feito com recursos da União, do Estado e do Distrito Federal, 

OFICIE-SE ao ESTADO DE MATO GROSSO, juntamente com as cópias 

desta decisão e dos ofícios supramencionados, para que, no prazo 10 

(dez) dias, indique algum órgão público conveniado para realização da 

perícia.Registre-se que em muitos processos já foram nomeadas 

empresas particulares (REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA/JAIME SIMÃO 

CARNEIRO) para o caso de omissão do Estado na indicação de perito, 

sendo que referidas empresas apresentaram orçamentos que giram em 

torno de R$ 2.000,00 a 3.500,00, a depender do processo, valor este que 

acabará sendo ônus do Estado.Por fim, importante ressaltar que esta Vara 

possui cerca de 250 processos pendentes de realização da referida 

perícia.Ainda, se necessário, diligencie-se a Secretaria deste juízo via 

telefone, o que deverá ser certificado.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 23 de 

agosto de 2018.Myrian Pavan SchenkelJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 102098 Nr: 1520-18.2011.811.0037

 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: JOAO ROBERTO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:MT 9038, ESTELA MARIS PIVETTA - OAB:6722/MT, JANICE 

FLORES CAMPOS - OAB:MT 10706-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1520-18.2011.811.0037 (Código 102098)

Vistos.

Sobre a petição de fls. 191/192, diga a parte requerida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, retornem os autos conclusos para deliberações.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123150 Nr: 5683-70.2013.811.0037

 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: ROSA MARTIGNAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, MARIA FATIMA SABBADINI XAVIER, KAUARA 

MARTIGNAGO DE PAULA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974, FABIANE MACHNIC RUSSO - OAB:MT.12987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:MT/ 6.893, ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - 

OAB:MT/13974, ELSO DE SOUSA NOVAES - OAB:, FABIANE MACHINIC 

RUSSO - OAB:12987, JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA - OAB:18680, 

OZIAS VIDAL DE ALMEIDA JUNIOR - OAB:PR65098

 Processo nº 5683-70.2013.811.0037 (Código 123150)

Vistos.

Intime-se a parte requerida MARIA FATIMA SABBADINI XAVIER para 

apresentação de memoriais finais, no prazo legal.

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

Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6735 Nr: 38-94.1995.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS 

LTDA, OSWALDO LONARDONI, HILDA GUASSU LONARDONI, LUIZ 

NATAL LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:Proc. Estado, SÔNIA MARISA DIAS DIB - 

OAB:Procuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT 3719

 Processo nº: 38-94.1995.811.0037 (Código 6735)

Vistos.

Considerando que o CPF informado no processo como sendo da 

executada HILDA GUASSU LONARDONI pertence ao executado LUIZ 

NATAL LONARDONI, postergo a análise do pedido retro para o momento 

posterior a juntada do CPF correto da referida executada.

Com a juntada da informação pela parte exequente, venham os autos 

conclusos para deliberação.

Intime-se.

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

Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 51889 Nr: 6908-38.2007.811.0037

 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): GILBERTO JOSÉ CADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ CARDOSO - 

OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO MENEZES - OAB:MT 

13.322

 Processo nº: 6908-38.2007.811.0037 (Código 51889)

Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do veículo descrito à fl. 45.

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.
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Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 53088 Nr: 6577-56.2007.811.0037

 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): GILBERTO JOSÉ CADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO FUNKE - OAB:MT 9.645, 

RICARDO VAZ CARDOSO - OAB:MT 5.209, SANDRO ROBERTO 

ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JOSÉ CADOR - 

OAB:MT/14.323, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 Processo nº: 6577-56.2007.811.0037 (Código 53088)

Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do veículo descrito à fl. 132.

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.

Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 127010 Nr: 9543-79.2013.811.0037

 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: MARGARIDA PEREIRA HENDGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9543-79.2013.811.0037 (Código 127010)

 Vistos.

Considerando a criação da Central de Arrecadação e Arquivamento 

(CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e 

arquivamento dos autos, bem como o Ofício Circular nº 

333/2017-CSC-CGJ, remetam-se os autos ao referido setor competente 

para a cobrança das custas, dando-se baixa nos autos.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123849 Nr: 6416-36.2013.811.0037

 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: SANDRA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O, MYRIAN CARLA CARDOZO SANTOS WALACHEKI - 

OAB:14026/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Lúcio Franco Pedrosa 

- OAB:5.746/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar o Advogado da parte 

Requerida da sentença de fls. 57/58, que em parte transcrevo: "(...)Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para 

CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento da quantia referente a 

motocicleta no valor de R$ 4.463,00 (quatro mil quatrocentos e sessenta e 

três reais), acrescido de correção monetária e juros legais a contar da 

data do evento danoso.

 O Ente Estatal está isento do pagamento das custas processuais.Fixo 

honorários advocatícios em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil em favor da parte 

requerente. A presente sentença não está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição, na forma de reexame necessário, consoante previsão 

expressa do artigo 496, §3º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.Primavera do Leste/MT, 06 de 

novembro de 2017.Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 133705 Nr: 5770-89.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUZENIR OLIVEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO 

LESTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:MT/17.533-0, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:MT/11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:MT/3720/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para a 

apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 123183 Nr: 5719-15.2013.811.0037

 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: NELCI WARKEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RERISON RODRIGO BABORA - 

OAB:MT/9578/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 com 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.: 123394 Nr: 5945-20.2013.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCENA MARIA WEBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB: MT 17.642, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:MT 9.870, 

SUYAN MAGALHÃES DE LIMA - OAB:MT 14.353

 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 com 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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118814 Nr: 1189-65.2013.811.0037

 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 CELINA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDERSON UMBELINO NERY - 

OAB:MT 16181-O, RICARDO CÍCERO PINTO - OAB:124.961/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS

 AUTOS N.º 1189-65.2013.811.0037

 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: MARIA CELINA DE OLIVEIRA

PARTE RÉQUERIDA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

INTIMANDO/CITANDO/NOTIFICANDO: Requerente: Maria Celina de Oliveira, 

Cpf: 10324356153, Rg: 972125 SSP MT Filiação: Laureano Pereira da Silva 

e Maria Pereira, data de nascimento: 20/08/1959, brasileiro(a), natural de 

Chalé-MG, , trabalhadora rural/comerciante, Endereço: Rua Elza 

Consentino, 290 Centro, Bairro: Centro Leste, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

FINALIDADE: INTIMAR a parte requerente MARIA CELINA DE OLIVEIRA, 

para promover o regular andamento do feito, no prazo legal, sob pena de 

extinção do processo.

DECISÃO/DESPACHO: Processo nº: 1189-65.2013.811.0037 (Código 

118814) Vistos. Considerando a certidão retro, intime-se via edital, com 

prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do artigo 275, §2º, do Código de 

Processo Civil. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se e 

retornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Célio Almeida da 

Costa, digitei.

Primavera do Leste - MT, 24 de agosto de 2018.

Lidiane Memoria Campos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118786 Nr: 1156-75.2013.811.0037

 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: VALDINEY ROSA DE OLIVEIRA, ELIZEU ROSA DE 

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: ADRIANO DE ÁVILA FURIATI - 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:1903329-1

 Processo nº: 1156-75.2013.811.0037 (Código 118786)

Vistos.

Considerando a petição retro, retifico em parte o despacho de fl. 158 para 

determinar que a parte autora, ao fim da suspensão determinada à fl. 158, 

juntar aos autos o termo de curatela do requerente.

Intimem-se.

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

Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136776 Nr: 8123-05.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA HENRIQUE PASSARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

27.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para a 

apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias , nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145932 Nr: 2506-30.2015.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER NOVAES VENTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTERCIO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 19365

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

27.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte autora para a 

apresentação de parecer ou documentos elucidativos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos moldes do artigo 510 do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 213591 Nr: 5753-14.2018.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELI MARIA RAMPAZO LUCHESE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CORDEIRO DOS 

SANTOS - OAB:14192/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5753-14.2018.811.0037 (Código 213591)

Vistos.

Tendo em vista a criação de um Núcleo de Apoio Técnico do Poder 

Judiciário de Mato Grosso (NATJus) para os juízes nas questões ligadas à 

saúde perante o TJ/MT, bem como ante o disposto no artigo 23, inciso II, da 

Constituição Federal, o qual dispõe que é competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e 

assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiências, DETERMINO que OFICIE-SE, com urgência, via fax ou e-mail 

ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário de Mato Grosso (NATJus), 

juntamente com cópias petição inicial e documentos que a acompanham, 

solicitando informações sobre a necessidade e urgência do pedido inicial.

Decorridos mais de 48 (quarenta e oito) horas, com ou sem parecer e de 

tudo certificado, voltem-me conclusos COM URGÊNCIA.

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

 Primavera do Leste/MT, 24 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011479-03.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO MENEZES (ADVOGADO(A))

ALVARO MENEZES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JANDERSON ALVES GOMES (EXECUTADO)

Outros Interessados:

LANNING PIRES AMARAL (ADVOGADO(A))

FELIPE GONCALVES JACOMO (TERCEIRO INTERESSADO)

HILARIO AMARAL NETO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

8011479-03.2013.8.11.0037. EXEQUENTE: ALVARO MENEZES 
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EXECUTADO: JANDERSON ALVES GOMES Vistos. Manifeste-se o 

embargante, no prazo de 15 dias, acerca dos documentos e petição 

juntados aos autos pelo embargado Álvaro Menezes. Intime-se 

Verifique-se a regularidade do cadastro pois não consta no aba terceiros 

que o advogado do embargante esteja cadastrado para receber 

intimações. Após, concluso para decisão urgente. Primavera do Leste/MT, 

22 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001758-73.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUCAS DE SOUZA XAVIER (REQUERENTE)

LUANA KLIMIUK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001758-73.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EDSON LUCAS DE SOUZA 

XAVIER REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de nulidade de cobrança de mensalidade pleiteado por Edson 

Lucas de Souza Xavier em face de Unic Educacional LTDA. Considerando 

o descumprimento da medida liminar anteriormente deferida em decisão 

interlocutória do evento n°12544821, DETERMINO à requerida as seguintes 

providencias: a) Determino que seja mantida a concessão da bolsa diretor 

no percentual de 30%, sob pena de multa única que fixo em 

R$7.000,00(sete mil reais). b) Determino a liberação do aditamento do FIES 

no prazo de 05(cinco) dias, sob o percentual de 70%, sob pena de multa 

diária inicial que fixo em R$3.000,00(três mil reais) até o limite de 

R$15.000,00(quinze mil reais). c) Determino que a requerida abstenha de 

efetuar novas cobranças vinculadas aos serviços FIES, até o deslinde 

final desta ação, sob pena de multa que fixo em R$500,00(quinhentos 

reais) para cada cobrança efetuada, até o limite de R$3.000,00(três mil 

reais). d) Determino que a requerida regularize a matrícula do autor no 

prazo de 48(quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária inicial que 

fixo em R$2.000,00(dois mil reais) até o limite de R$8.000,00(oito mil reais), 

sem prejuízo das multas já consolidadas pelo descumprimento da medida 

liminar deferida anteriormente. As multas acima são cumulativas. Após, 

volte-me conclusos para sentença. Serve o presente de carta/mandado 

de intimação, a ser realizada de forma pessoal. Primavera do Leste/MT, 24 

de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001992-89.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUZNAYARA VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001992-89.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUZNAYARA VIANA DA 

SILVA REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos, A reclamante não 

compareceu na audiência de conciliação. Analisando os autos, verifico 

que o AR de sua intimação consta como endereço "Avenida Paulo Cezar 

Aranda, nº 539" e retornou com a indicação "endereço insuficiente". 

Analisando os autos, verifico da ficha de atendimento da Defensoria 

Pública que consta seu endereço como sendo "Avenida Paulo Cezar 

Aranda, nº 539, APTO 102" (APARTAMENTO OMITIDO NA PETIÇÃO 

INICIAL, TALVEZ A CAUSA DA ASSINALAÇÃO DO AR DE INSUFICIÊNCIA 

DE ENDEREÇO. Por sua vez, na ficha cadastral da reclamante na UNIC, 

juntada no id. 7974965, consta outro número, qual seja, Avenida Paulo 

Aranda, nº 106. Verifico ainda que foi indicado número de telefone da 

reclamante. Com essas considerações, delibero: Manifeste-se a 

Defensoria Pública em 10 dias se a assistida ainda tem interesse no 

processo. Em caso positivo, EMENDE-SE a inicial para esclarecer, em 10 

dias, o endereço real e completo da reclamante. Caso haja a emenda, 

designe-se nova data e intime-se, pelo correio E POR TELEFONE. Não 

havendo manifestação ou sendo esta pelo desinteresse, conclusos para 

extinção. P. Leste-MT, 25 de agosto de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011519-82.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSECLER SZADKOSKI (ADVOGADO(A))

GERBI LUIZ DE LUCAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H V S MUDANCAS, TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010827-15.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ABADIA FERREIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA SOFIA RODRIGUES (EXECUTADO)

DARLEY DA SILVA CAMARGO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Sem prejuízo das determinações acima, e consubstanciado nos princípios 

da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011057-23.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELSON RODRIGUES BACH (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Procedi buscas aos Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora. Assim, considerando a 

declaração de imposto de renda anexa, decreto sigilo no presente feito. 

Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente indicar 

OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Por fim, INDEFIRO os pedidos de busca de 

bens via Registro Eletrônico de Imóveis - SREI, pois a localização de bens 

passíveis de constrição judicial é incumbência da parte interessada, 

podendo inclusive valer-se da prerrogativa do art. 799, IX, do CPC/2015. 

Cumpra-se. Intimem-se Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018. 
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Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011618-18.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA APARECIDA LOURENCETTE (EXEQUENTE)

FABIANE MACHNIC (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CX CONSTRUCOES LTDA (EXECUTADO)

Taísa Fernandes da SIlva Peres (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Sem prejuízo das determinações acima, e consubstanciado nos princípios 

da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos 

Sistemas RENAJUD e INFOJUD visando a localização de bens em nome da 

parte devedora, conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 

(trinta) dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, 

sob pena de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011933-12.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

WENDER MORAES CAETANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Procedi buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a 

localização de bens em nome da parte devedora, que restaram negativas, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste-MT, 23 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012228-49.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

MOEMA SALERNO LAZARINI (EXEQUENTE)

JOSE LUIZ LAZARINI (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS (ADVOGADO(A))

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012191-22.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ENY ANA AVELAR BORGHETTI (EXEQUENTE)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS (ADVOGADO(A))

MELISSA CEZAR (ADVOGADO(A))

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012182-60.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIO FURLANETTO (EXEQUENTE)

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI (ADVOGADO(A))

ALZIRA FURLANETTO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

US TRAVEL OPERADORA DE TURISMO EIRELI - ME (EXECUTADO)

VINICIUS EMIDIO CEZAR (ADVOGADO(A))

JOSE JOAQUIM DE ALMEIDA PASSOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Procedi a tentativa de penhora on 

line via BACEN-JUD, nos termos do artigo 835, inciso I, do CPC, o que 

restou frustrado, pois não foi encontrado qualquer valor em contas 

bancárias da devedora, conforme ordem e resposta negativa em anexo. 

Na oportunidade, consubstanciado nos princípios da efetividade e 

celeridade processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas INFOJUD 

e RENAJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora, 

conforme extratos que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para 

que o exequente indique OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010923-93.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OI S/A (EXEQUENTE)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELOIZA TOMAZ PEREIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

ROGERIO DE BARROS CURADO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Vistos. Trata-se de execução de título extrajudicial em que, citada, a parte 

executada não pagou nem indicou bens. Como se verifica do detalhamento 

de ordem judicial a solicitação de bloqueio foi efetuada, no entanto apenas 

foi encontrado disponível em conta da parte executada, os valores de R$ 

15,71 (quinze reais e setenta e um centavos) e R$ 1,00 (um real). Em 

razão da quantia bloqueada ser irrisória, frente ao total da dívida 

executada, promovi o desbloqueio do valor, com fundamento no art. 836 

do CPC/2015, conforme solicitação de desbloqueio que segue anexo. Sem 

prejuízo, consubstanciado nos princípios da efetividade e celeridade 

processuais, procedi, de ofício, buscas aos Sistemas RENAJUD e 
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INFOJUD visando a localização de bens em nome da parte devedora. 

Dê-se ciência das informações obtidas. Assim, abro prazo de 30 (trinta) 

dias para a exequente indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 23 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011297-17.2013.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMATEL COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME (EXEQUENTE)

GUSTAVO FRANCO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDUCIRLENE DIVINA DIAS (EXECUTADO)

ELIAS NUNES DA CRUZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

VISTOS. DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD, nos termos 

do artigo 835, inciso I, do CPC/2015. Em consulta posterior ao Sistema 

Bacen-Jud, constatei que houve sucesso parcial na tentativa de penhora 

eletrônica, cujo valor procedi a transferência para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça nesta data, conforme comprovante em anexo. 

INTIME-SE o devedor dando-lhe conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 15 dias. Na oportunidade, consubstanciado nos 

princípios da efetividade e celeridade processuais, procedi, de ofício, 

buscas aos Sistemas INFOJUD e RENAJUD visando a localização de bens 

em nome da parte devedora, que restaram negativas, conforme extratos 

que seguem. Assim, abro prazo de 30 (trinta) dias para a exequente 

indicar OBJETIVAMENTE bens à penhora, sob pena de extinção, nos 

termos do artigo 53, § 4º, da Lei 9.099/95. Cumpra-se. Primavera do 

Leste-MT, 23 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004744-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE BATISTA RIBEIRO (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1004744-34.2017.8.11.0037 Reclamante: JOSIANE BATISTA RIBEIRO 

Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000501-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR (ADVOGADO(A))

CLAITON LUIZ PANAZZOLO (ADVOGADO(A))

VALDEILSON MACHADO MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1000501-13.2018.8.11.0037 Reclamante: VALDEILSON MACHADO 

MARTINS Reclamada: VIVO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, 

verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência realizada, 

apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu desinteresse 

processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, 

do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento pessoal da parte 

às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada 

por preposto.” Como se vê, em conformidade com o Enunciado 20 do 

FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório, 

pois, sua ausência é causa de extinção do processo, nos termos do artigo 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: “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.” A prova da justificativa em 

momento posterior à audiência deve ser considerada exceção absoluta, 

nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, exigindo maior rigor na apreciação, o 

que não foi satisfeito em face da ausência de prova do alegado. Posto 

isso e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o 

artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, julgo extinto o processo, sem 

julgamento do mérito. Transitada em julgado, ao arquivo, com as cautelas e 

anotações necessárias. Sem custas nem honorários, em conformidade 

com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95. À consideração do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Primavera do Leste para homologação conforme o artigo 40 da lei 

9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2.018. Publicado e 

registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, 

Homologo, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste - MT, 21 de agosto de 2.018. 

EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002983-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

GEDISON LINO CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002983-31.2018.8.11.0037 Reclamante: GEDISON LINO CARDOSO 

Reclamada: BANCO BRADESCO S.A SENTENÇA Vistos, Da análise dos 

autos, verifica-se que a parte reclamante, não compareceu à audiência 

realizada, apesar de intimada, ficando evidenciando-se o seu 

desinteresse processual e autorizando, assim, a extinção do feito. O 

Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte redação: “O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto.” Como se vê, em conformidade com o 

Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal da parte às 

audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de extinção do 

processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, in verbis: 

“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.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 
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ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de 

agosto de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002239-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANTONIO FRANCISCO MACHADO FERREIRA (REQUERENTE)

ELAINE FREIRE ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE Número do Processo: 

1002239-36.2018.8.11.0037 Reclamante: ANTONIO FRANCISCO 

MACHADO FERREIRA Reclamada: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A 

SENTENÇA Vistos, Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

reclamante, não compareceu à audiência realizada, apesar de intimada, 

ficando evidenciando-se o seu desinteresse processual e autorizando, 

assim, a extinção do feito. O Enunciado nº 20, do FONAJE, tem a seguinte 

redação: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. 

A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.” Como se vê, em 

conformidade com o Enunciado 20 do FONAJE, o comparecimento pessoal 

da parte às audiências é obrigatório, pois, sua ausência é causa de 

extinção do processo, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

in verbis: “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.” A prova da justificativa em momento posterior à audiência deve 

ser considerada exceção absoluta, nos termos do art. 453,§ 1º do NCPC, 

exigindo maior rigor na apreciação, o que não foi satisfeito em face da 

ausência de prova do alegado. Posto isso e por tudo mais que dos autos 

consta, com arrimo no que dispõe o artigo 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito. Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 21 de 

agosto de 2.018. Publicado e registrado no PJE. FELIPE NIKOLAS 

SCARAVELLI Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste - 

MT, 21 de agosto de 2.018. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212516 Nr: 5250-90.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIEL JOSE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO MÁRCIO DIAS CUNHA 

- OAB:5391

 Código 212516

Vistos, etc.

1. Designo o dia 08/10/2018 às 14:00 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 153349 Nr: 5964-55.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANDO SANTANA BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GILVANDO SANTANA BARROS, Cpf: 

55141943100, Rg: 846.136, Filiação: Geovani Santana Barros e Alzira 

Santana Barros, data de nascimento: 28/04/1969, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, casado(a), segurança, Telefone 66-96150904. 

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. Informando que possui o prazo de 05 (cinco) dias para 

recorrer, caso queira, devendo, em resposta afirmativa, o Sr. Meirinho 

lavrar o termo..

Sentença: Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal 

para condenar o acusado GILVANDO SANTANA BARROS nas sanções 

do artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alíneas “a” e “f”, do Código 

Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006.Da pena do delito previsto 

no art. 147 do CPO delito previsto no art. 147 do CP possui pena de 

detenção, de um a seis meses ou multa.Atento ao princípio constitucional 

da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do 

CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, 

razão pela qual fixo-a em 1 mês de detenção.Agravo a pena em 1 mês, em 

decorrência das circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, “f”, do 

Código Penal, vez que restou devidamente comprovado que o acusado 

cometeu o delito de ameaça por motivo fútil e prevalecendo-se de relações 

domésticas.Assim, torno a pena definitiva em 2 meses de detenção, ante 

ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.Nos termos do 

que dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, aplico o regime aberto 

para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.Deixo de 

substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante 

o que dispõe o art. 44, inciso I, do Código Penal.Deixo de condenar o réu 

no pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na 

forma da Lei.P.R.I.C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações 

necessárias e se arquivem os autos, com as baixas 

necessárias.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, 27 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158870 Nr: 8525-52.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEU RIBEIRO BOAVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 3ª Defensoria Pública 

Estadual em Primavera do Leste-MT - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROMEU RIBEIRO BOAVA, Cpf: 
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01211903150, Rg: 16051190, Filiação: Marinalva, data de nascimento: 

05/03/1985, brasileiro(a), natural de Jaciara-MT, solteiro(a), montador de 

móveis, Telefone 66-96163454. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial 

para condenar o acusado ROMEU RIBEIRO BOAVA nas sanções do artigo 

147, caput, do Código Penal e absolvê-lo do delito descrito no art. 129, § 

9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/2006, nos termos 

do art. 386, VII do Código de Processo Penal.Passo a dosimetria da penaO 

delito previsto no art. 147 do CP possui pena de detenção, de 1 a 6 meses 

ou multa.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos 

razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 

mês de detenção.Agravo a pena em 1 mês, em decorrência da 

circunstância agravante prevista no art. art. 61, II, “f”, do Código Penal, 

vez que restou devidamente comprovado que o acusado cometeu o delito 

de ameaça prevalecendo-se de relações domésticas.Atenuo a pena em 1 

mês, em decorrência da confissão do réu (CP, art. 65, III, “d”).Assim, torno 

a pena definitiva em 1 mês de detenção, ante ausência de outras 

circunstâncias capazes de modificá-la.Nos termos do que dispõe o artigo 

33, § 2º, “c”, do Código Penal, aplico o regime aberto para início do 

cumprimento da pena privativa de liberdade.Deixo de substituir a pena 

privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, ante o que dispõe o 

art. 44, inciso I, do Código Penal.Deixo de condenar o réu no pagamento 

das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da Lei.P. R. I. 

C.Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias e se 

arquivem os autos, com as baixas necessárias.Primavera do Leste, 06 de 

março 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, 27 de julho de 2018

Migueloncito dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 212388 Nr: 5180-73.2018.811.0037

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonatan Willian Proencio do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS AUGUSTO PEREIRA DA 

SILVA - OAB:19456/O

 Código 212388

Vistos, etc.

1. Designo o dia 08/10/2018 às 14:50 horas, para realização do ato 

deprecado.

2. Oficie-se o juízo deprecante informando a data da audiência designada.

Intimem-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 21 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 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 Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Indiciado(a): 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, Endereço: 

Atualmente Em Local Incerto e Não Sabido, Cidade: Pva do Leste-MT

Finalidade:CITAÇÃO do(a,s) denunciado(a,s) acima indicado(a,s), de 

conformidade com o despacho a seguir transcrito e com a denúncia a 

seguir resumida, CIENTIFICANDO-O(A,S) para, no prazo de 10 (dez) dias, 

responder(em) a acusação, por escrito.

INTIMAÇÃO DO(A,S) RÉU(RÉ,S) acima qualificado(a,s), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para comparecer(em) à audiência de (?) que 

realizar-se-á no dia (?)/(?)/(?), às (?):(?) horas, na sala de audiências da 

Vara Criminal, no Fórum local, sito à Rua Benjamim Cerutti n.º 252, Bairro 

Castelândia, em Primavera do Leste/MT, sendo-lhe(s) de direito fazer-se 

acompanhar de advogado.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, a parte denunciada (réu), ser-lhe-á decretada a Revelia. b) Não 

comparecendo o(a) Reeducando(a) à audiência Admonitória ou 

Justificação, ser-lhe-á decretada a regressão da pena, com a 

consequente expedição de Mandado de Prisão; c) As eventuais 

justificativas de impossibilidade de comparecimento deverão ser 

apresentadas até a abertura da audiência, respondendo a parte que der 

causa ao adiamento pelas respectivas despesas e demais cominações 

legais (art. 453 e §§ do CPC).

 OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais.

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 Público, por sua agente signatária, a presente denúnica.

Decisão/Despacho:Código 166589

Vistos.

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 PAMPADO

 Juiz de Direito

Nome do Servidor (digitador):Marilene Lucas da F. Maia

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 140813 Nr: 77-90.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMOEL DE CASTRO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 Autos código 140813

Vistos.

Indefiro o pedido de fls. 140/142 vez que a esta altura, verifica-se não 

estarem presentes as hipóteses autorizadoras da decretação da prisão 

preventiva do réu (arts. 311 e 312, do CPP), até mesmo porque foi 

condenado a cumprir sua pena em regime aberto.

Ademais, as informações trazidas datam de 2016 e conforme se vê nos 

autos o acusado atendeu a todos os chamados judiciais, sendo 

encontrado inclusive para intimação pessoal acerca da sentença lançada 

ás fls. 137/138.
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Ante o exposto, deixo de decretar a prisão a prisão preventiva do 

acusado.

 Assim, prossiga no cumprimento das determinações constantes na 

sentença de fls. 137/138.

Intime-se e se cumpra.

Primavera do Leste, 15 de agosto de 2018.

ALEXANDRE DELICATO PAMPADO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 109703 Nr: 8861-95.2011.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE DE JESUS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, 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, 24 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 138178 Nr: 9133-84.2014.811.0037

 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): DENILSON OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT/18839

 Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, a fim de condenar 

DENILSON OLIVEIRA COSTA devidamente qualificado nos autos, às penas 

dos arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 124085 Nr: 6652-85.2013.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAQUE DE JESUS CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça, 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, 24 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21.442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 138178 Nr: 9133-84.2014.811.0037

 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): DENILSON OLIVEIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBSON PEREIRA GUIMARÃES 

- OAB:MT/18839

 Ante o exposto, julgo procedente a denúncia, a fim de condenar 

DENILSON OLIVEIRA COSTA devidamente qualificado nos autos, às penas 

dos arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.Passo à dosimetria da 

pena.Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, 

analisando as circunstâncias do art. 42 da LT e do art. 59 do CP, não se 

encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela 

qual fixo-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 56/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, E

Considerando que a servidora Eliana Pandolfo Martini, matrícula 6568, 

Gestora Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, usufruirá folgas compensatórias no período de 27/08 a 

03/09/2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Josefa Ferreira (matrícula 9034) – Auxiliar 

Judiciária, para exercer a função de Gestora Judiciária do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC, no período de 

27/08 a 03/09/2018, durante o afastamento da titular.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Sorriso/MT, 24 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N. 55/2018-SORO EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – 

MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, 

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

RESOLVE:Art. 1º - Revogar a Portaria nº 04/2012-DF, que lotou a 

servidora Doracy Soares da Silva (matrícula 4029) – Técnica Judiciária, 

para exercer suas funções na Secretaria da 3ª Vara.Art. 2º - Lotar, a 

partir de 07/08/2018, a servidora Doracy Soares da Silva (matrícula 4029) 

– Técnica Judiciária, para exercer suas funções na Secretaria da 1ª Vara 

Criminal.   Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.Sorriso/MT, 24 de agosto 

de 2018.   ANDERSON CANDIOTTO Juiz de Direito Diretor do Forotable

 PORTARIA N. 55/2018-SOR

O EXMO. SR. DR. ANDERSON CANDIOTTO – MM. JUIZ DE DIREITO 

DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE SORRISO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 RESOLVE:

Art. 1º - Revogar a Portaria nº 04/2012-DF, que lotou a servidora Doracy 

Soares da Silva (matrícula 4029) – Técnica Judiciária, para exercer suas 

funções na Secretaria da 3ª Vara.

Art. 2º - Lotar, a partir de 07/08/2018, a servidora Doracy Soares da Silva 

(matrícula 4029) – Técnica Judiciária, para exercer suas funções na 

Secretaria da 1ª Vara Criminal.

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

Sorriso/MT, 24 de agosto de 2018.

 ANDERSON CANDIOTTO

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1000277-66.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. G. D. S. (AUTOR(A))

L. I. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. B. D. L. (RÉU)

Outros Interessados:

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

 

1000277-66.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 
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da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005392-05.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS DAMBROS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO DE MELO E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEILDO MARIA MARTINS (REQUERIDO)

SANDRA MARISA PAIN (REQUERIDO)

RENATO NEGRAO BARBOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

1005392-05.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001775-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FRANCIELLE CORREIA (EXECUTADO)

ADRIANA APARECIDA CORREIA (EXECUTADO)

 

1001775-37.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001775-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA FRANCIELLE CORREIA (EXECUTADO)

ADRIANA APARECIDA CORREIA (EXECUTADO)

 

1001775-37.2017.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para manifestar-se acerca da Carta 

Precatória devolvida sem o devido cumprimento. MIRELA CRISTINA 

PAVANI LUPION GIANETTI

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002855-70.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THAMYRES KAYANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES (ADVOGADO(A))

 

Processo nº: 1002855-70.2016.8.11.0040 Certidão de Impulsionamento - 

Atos Ordinatórios 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 (?), para no prazo legal, informar dados bancários (banco: 

nome e número, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ e nome completo 

do Titular da conta para a qual será feita a transferência) para 

transferência dos valores depositados judicialmente. Sorriso/MT, 24 de 

agosto de 2018. Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001003-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE DA SILVA MARJORY SILVA (REQUERENTE)

MARCELO AUGUSTO DE MOURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MEGATRANZ TRANSPORTES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA MASKOW MORALES OAB - 325.999.328-23 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003516-15.2017.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE conforme 

determinação exarada em id. 14911598. Às providências. Sorriso/MT, 23 

de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003476-67.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HUMBERTO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RAFAEL PIVA BATTAGLINI (REQUERENTE)

RENATO ALVES DE FREITAS (REQUERENTE)

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

DAVID GARON CARVALHO (ADVOGADO(A))

AMANDA GABRIELA GEHLEN (ADVOGADO(A))

MOACYR BATTAGLINI (REQUERENTE)

AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA (REQUERENTE)

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA TABATINGA LTDA (REQUERENTE)

CENTRO OESTE AGROPECUARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME (REQUERENTE)

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. GAMA SILVA - ME (REQUERIDO)

Outros Interessados:

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AGRICOLA M K LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARTINELLI ADVOCACIA EMPRESARIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

BRICKELL S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

INDIANARA PAVESI PINI SONNI (ADVOGADO(A))

RUY JANONI DOURADO (ADVOGADO(A))

DU PONT DO BRASIL S A (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE ANUNCIATO SONNI (ADVOGADO(A))

JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA (ADVOGADO(A))

AMANDA CARINA UEHARA PAULA (ADVOGADO(A))

FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

BS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADOS (TERCEIRO INTERESSADO)

JOSE FREDERICO CIMINO MANSSUR (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIZETE RAMALHO GERINO (ADVOGADO(A))

JOAO JOAQUIM MARTINELLI (ADVOGADO(A))

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

NUFARM INDUSTRIA QUIMICA E FARMACEUTICA S.A. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GUILHERME MARTINI (CUSTOS LEGIS)

STOLLER DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TIBIRISSA III LTDA - EPP (TERCEIRO INTERESSADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

EDUARDO JULIANI AGUIRRA (ADVOGADO(A))

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO (ADVOGADO(A))

VALUATION CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FERNANDO BILOTTI FERREIRA (ADVOGADO(A))
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JULIANO MARTIM ROCHA (ADVOGADO(A))

AMERRA AGRI ADVANTAGE FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO PAN S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OFFSHORE MASTER FUND II, LP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

NIDERA SEMENTES LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI MULTI STRATEGY FUND, L.P. (TERCEIRO INTERESSADO)

W. WEST CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

AMERRA AGRI OPPORTUNITY FUND LP (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO BATISTA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

IMPROVE CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)

BANCO BTG PACTUAL S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIO LUIS NASCIMENTO DOS SANTOS DA MOTA (ADVOGADO(A))

AMERRA LATIN AMERICA FINANCE, LLC (TERCEIRO INTERESSADO)

ZAMBIAZI, DAMASO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

GIANPAOLO ZAMBIAZI BERTOL ROCHA (ADVOGADO(A))

MARCELO SALVI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

LUIZ RODOLFO FONZAR - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

NELSON FEITOSA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JP ADVISORY ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUIZ CARLOS CACERES (ADVOGADO(A))

ARAGUAIA AGRICOLA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

MOURAD ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS (ADVOGADO(A))

GUILHERME DAMASO LACERDA FRANCO (ADVOGADO(A))

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

DOMICIO DOS SANTOS NETO (ADVOGADO(A))

MARIELLE PINFILDI SIMOES DO VALLE (ADVOGADO(A))

FERNANDO DENIS MARTINS (ADVOGADO(A))

WILLIAM JOSE DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

DANIEL VIANA DE MELO (ADVOGADO(A))

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E 

VALORES MOBILIARIOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO (ADVOGADO(A))

PATRIA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISSETORIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

MONSANTO DO BRASIL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

FABRICIO ROCHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADOR JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO)

FERNANDO BRUGNEROTTO (ADVOGADO(A))

BRUNO OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA (ADVOGADO(A))

RENATA VASCONCELOS RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SORAYA CALIGUER FARIA (ADVOGADO(A))

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)

RODRIGUES & RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADAMA BRASIL S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES (ADVOGADO(A))

OSMAR ARCIDIO MAGGIONI (ADVOGADO(A))

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO DE ABREU BIANCHI (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE VIEGAS (ADVOGADO(A))

LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI (ADVOGADO(A))

ANTONIO LEOPARDI RIGAT GARAVAGLIA MARIANNO (ADVOGADO(A))

NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO (ADVOGADO(A))

ORO AGRI BRASIL PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA. - ME 

(TERCEIRO INTERESSADO)

THIAGO SOARES GERBASI (ADVOGADO(A))

FERNANDA GIBERTONI (ADVOGADO(A))

RAVENALA S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

SICREDI CENTRO NORTE (TERCEIRO INTERESSADO)

ANA ANGELICA GIARGERI CARNEIRO FERNANDES (ADVOGADO(A))

ANAXIMENES RAMOS FAZENDA (ADVOGADO(A))

PRISCILA MARIA CARVAS MONTEIRO DE SA DUARTE (ADVOGADO(A))

MARCELO LAMEGO CARPENTER FERREIRA (ADVOGADO(A))

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO AURELIO DE ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

JOAO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA (ADVOGADO(A))

CASA BUGRE MT DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(TERCEIRO INTERESSADO)

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

CELSO LUIZ SIMOES FILHO (ADVOGADO(A))

Marcos Aurélio Alves Teixeira (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

MARCELO ALEXANDRE LOPES (ADVOGADO(A))

THIAGO PEIXOTO ALVES (ADVOGADO(A))

EDUARDO MENDES DE OLIVEIRA PECORARO (ADVOGADO(A))

RODRIGO BARRETO COGO (ADVOGADO(A))

LIANA MARA COCCO (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS MALHEIROS FRANCA (ADVOGADO(A))

FABIA CAROLINA MORETTO RIZZATO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003476-67.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, 

CENTRO NORTE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME, CENTRO OESTE 

AGROPECUARIA LTDA - ME, AGROPECUARIA TABATINGA LTDA, 

RENATO ALVES DE FREITAS, RAFAEL PIVA BATTAGLINI, PAULO 

HUMBERTO ALVES DE FREITAS, MOACYR BATTAGLINI REQUERIDO: J. 

GAMA SILVA - ME Vistos etc. Em atenção a manifestação do 

Administrador Judicial acostada em Id. 14914816 DEFIRO a reabertura do 

prazo de 05 (cinco) dias para possibilitar sua manifestação. Às 

providências. Sorriso/MT, 24 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002905-62.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KEILA DE OLIVEIRA LANGARO (EXEQUENTE)

VANESSA CAROLINE NICOLAU (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002905-62.2017.8.11.0040. 

EXEQUENTE: KEILA DE OLIVEIRA LANGARO EXECUTADO: UNIC SORRISO 

LTDA Vistos etc. De início, DETERMINO as alterações necessárias 

relativamente a classe processual, a fim de que passe a constar que o 

feito se trata de cumprimento de sentença. No mais, INTIME-SE a parte 

executada, para que, no prazo de quinze (15) dias, EFETUE o pagamento 

do valor informado, sob pena de incidência de multa de dez por cento 

(10%) sobre o valor do mesmo e honorários advocatícios, consoante 

disposto no art. 523, §1º, do NCPC. Se decorrido o prazo de que trata o 

item anterior sem que haja notícia de pagamento, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte credora para trazer aos autos, planilha de cálculo 

devidamente atualizada, acrescendo a multa legal de dez por cento (10%), 

bem como os honorários advocatícios de dez por cento (10%). Em sendo 

efetuado pagamento parcial no prazo consignado, a multa e os honorários 

previstos incidirão sobre o restante (§2º, art. 523, NCPC). Não sendo 

efetuado tempestivamente o pagamento e, apresentada a planilha de 

cálculo atualizada, EXPEÇA-SE o necessário à penhora de bens da parte 

executada (§3º, art. 523, NCPC). Havendo pedido de penhora online, 

façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 21 de 

Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito
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Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003623-93.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA MOREIRA MENDES (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003623-93.2016.8.11.0040. Vistos etc. DEFIRO a expedição de 

alvará de levantamento da quantia depositada nos autos, devendo a 

Secretaria da Vara observar o disposto no Provimento n. 68 editado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do 

Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT. Oportunamente, CONCLUSOS. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 

22 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004477-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDA JOSE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO FERNANDO DE MACEDO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004477-53.2017.8.11.0040. Vistos etc. Ante a certidão de 

trânsito em julgado da sentença (id. 14785179), ARQUIVEM-SE os autos 

com as baixas e anotações de praxe. Às providências. Sorriso/MT, 21 de 

Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 33571 Nr: 2724-64.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DE SANTANA - 

OAB:5384, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, MICHELLE FERNANDA 

PEREIRA - OAB:7.134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo juntado em fls. 180-187.

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta 

sentença e, via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o processo permanecer suspenso, nos moldes 

acordados pelas partes.

Custas e honorários na forma do acordo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 39058 Nr: 1934-46.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, SÉRGIO 

LEANDRO SCHEVINSKI, GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo juntado em fls. 127-132.

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta 

sentença e, via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o processo permanecer suspenso, nos moldes 

acordados pelas partes.

Custas e honorários na forma do acordo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 39062 Nr: 1922-32.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, MAURO 

MACIESKI GONÇALVES, CESAR ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA 

SPENASSATTO SCHEVINSKI, MARISIAN APARECIDA GUIMARÃES 

GONÇALVES, GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, LAERCIO 

FAEDA - OAB:3 589 B, NELSON FEITOSA - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo juntado em fls. 124-128.

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio, restando prejudicados os embargos de declaração manejados 

em fls. 118-120.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta 

sentença e, via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o processo permanecer suspenso, nos moldes 

acordados pelas partes.

Custas e honorários na forma do acordo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 39061 Nr: 1921-47.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI, CESAR 

ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI, 

GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521-MT, JOÃO GOMES DE SANTANA - OAB:3.589-B, NELSON 

FEITOSA - OAB:3839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Vistos etc.

Ressai dos autos que as partes resolvem por fim ao litígio, requerendo a 

homologação do acordo juntado em fls. 118-125.

É o relatório. Decido.

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, visto que evidenciada a vontade das partes em por fim 

ao litígio.

Posto isso, HOMOLOGO o acordo feito, o qual fará parte integrante desta 
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sentença e, via de consequência, julgo o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Novo Código de 

Processo Civil, devendo o processo permanecer suspenso, nos moldes 

acordados pelas partes.

Custas e honorários na forma do acordo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 33582 Nr: 2731-56.2006.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO LEANDRO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GOMES DE SANTANA - 

OAB:5384, LAERCIO FAEDA - OAB:3 589 B, MICHELLE FERNANDA 

PEREIRA - OAB:7.134-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, SILAS DO NASCIMENTO FILHO - OAB:4.398-B

 Posto isso, e sem maiores delongas, CONHEÇO dos EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, mas lhes NEGO PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a 

sentença invectivada, lembrando, uma vez mais, que A TODO O 

MOMENTO O PROCESSO PODERÁ RETORNAR AO CURSO ACASO 

DESCUMPRIDAS QUAISQUER DAS CLÁUSULAS ACORDADAS, desta feita 

como CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 96745 Nr: 8719-48.2012.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON SOARES ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, EVANDRO CÉSAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, NATALIA 

HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13.714/MS, SIVONEI NARCISA 

SANTIN - OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS SOARES DE JESUS - 

OAB:4711-B

 Autos n. 8719-48.2012.811.0040 – Código: 96745.

 Vistos etc.

 Ante a inércia do executado e, considerando que a penhora online atende 

à ordem de preferência dos bens penhoráveis insculpida no artigo 854 do 

Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores junto ao 

BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO à operação necessária, conforme 

se verifica dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, desde já, INTIME-SE o 

credor para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 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.: 29843 Nr: 4230-12.2005.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CEZAR OSSOCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY RIBEIRO - OAB:12010-G/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973

 Autos n. 4230-12.2005.811.0040 - Código. 29843.

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

via BACENJUD e, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica 

dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, restando infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 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.: 92490 Nr: 4071-25.2012.811.0040

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TR PREDICOM TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA - EPP - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERCEIROS INTERESSADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15.401/MT, 

MOGLY ADAS COSTA - OAB:18.094 OAB/MT, ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428, VERONICA L CAMPOS CONCEIÇÃO - 

OAB:7.950-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÚCIA STEFFANELO - 

OAB:4.709-B, ANA PAULA SCHEVINSKI DALBEN - OAB:13272, CARLA 

ANDREA CALEGARO - OAB:17769 B, CLEIDI ROSANGELA HETZEL - 

OAB:8244-B/MT, FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - OAB:15741, JORGE 

AURÉLIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825, RODRIGO 

ANNONI PAZETO - OAB:7.324

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a parte executada para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.Por outro lado, 

resultando frustrada a penhora, desde já, DEFIRO a penhora do imóvel 

indicado à fl. 241. Desta feita, LAVRE-SE o termo de penhora diretamente 

em cartório, intimando-se o executado.Sequencialmente, INTIME-SE o 

exequente a comprovar o registro da penhora na matrícula (art. 844, do 

NCPC), sem o qual se torna inviável a alienação.Cumpridas as 

providências supracitadas, EXPEÇA-SE mandado de avaliação e 

intimação, devendo o credor ser intimado, inclusive, para informar se tem 

interesse em adjudicar o bem penhorado, ou levá-lo a alienação particular, 

por valor não inferior ao da avaliação, no prazo de 05 dias.Consigne-se, 

desde já, que se a penhora atingir bens gravados por penhor, hipoteca, 

anticrese, alienação fiduciária, usufruto, uso, habitação, promessa de 

compra e venda, superfície, enfiteuse, concessão de uso especial para 

fins de moradia, concessão de direito real de uso, penhora de quota social 

ou de ação de sociedade anônima fechada, penhora de coisa pertencente 

a terceiro garantidor, penhora anteriormente averbada; ou tratando-se de 

penhora de bem indivisível, deverão ser intimados os interessados, na 

forma e sob as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 

835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; 

bem como se a penhora atingir bem imóvel ou direito real sobre imóvel, 

será intimado, também, o cônjuge do executado, salvo se casados em 

regime de separação absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, 

d o  C P C . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT, 20 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.: 174806 Nr: 6057-38.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DE SOUZA BRAGA, ADMINISTRADOR JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA BS LTDA e/ou BS 

CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO JOSE BORGES DA SILVA 

- OAB:3306-AC, SAMUEL FRANCO DALIA JUNIOR - OAB:1602
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - 

OAB:5.222

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, EXTINGUINDO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, determinando a retificação do quadro geral 

de credores da requerida para que passe a constar como crédito do autor 

o valor a ser apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste 

comando judicial, o qual deverá ser atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, nos termos do artigo 9º, II, da Lei 11.101/2005, 

devendo ser observados a partir de então os termos estabelecidos no 

plano de recuperação judicial, excluindo-se qualquer valor a título 

honorários advocatícios e multa.CONDENO a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em honorários de 

sucumbência, nos termos do artigo 5º, II, da Lei 11.101/2005.TRANSITADA 

EM JULGADO, encaminhem-se os autos à Contadoria para atualização nos 

moldes da sentença, manifestando-se as partes, no prazo de dez dias, 

sob pena de preclusão.Após, INTIME-SE a Administradora Judicial a, 

transitada em julgada a decisão, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 

22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, consolidar o quadro geral de 

credores, providenciando a publicação de novo edital de inclusão do 

crédito reconhecido nesta decisão.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 23 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.: 146476 Nr: 2218-39.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIRAPÓ COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRRIGAFÉRTIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N B SAVOLDI - 

OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLY RUDGE GNOATO - 

OAB:17.786/O

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a Parte Autora 

para efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado, acessando o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionando o menu Serviços na barra superior, 

escolhendo a opção "Guias" que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação, nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, outras informações podem ser encontradas 

no "Manual da Central de Pagamento de Diligências". O valor da diligência é 

de R$ 35,00 (urbana) por ato a ser praticado ou pessoa a ser intimada, ou 

ainda, ou R$ 3,50 (rural) por km rodado, em se tratando de zona rural.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 178316 Nr: 8034-65.2017.811.0040

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFM, RLM, FF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSF, AF-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Autos n° 8034.65.2017.811.0040 (Cod. 178316)

 Vistos etc.

 Cuida-se de incidente de remoção de inventariante Márcia Salete Favareto 

relativamente aos bens deixados por Armando Favaretto, falecido em 

19/03/2010.

 Intimada, a inventariante reitera a informação sobre a impossibilidade de 

recolhimento das custas processuais devidas no processo de inventário.

 Pois bem. Considerando o vasto patrimônio que consta das primeiras 

declarações prestadas pela inventariante, é evidente que não faz jus à 

concessão do benefício da Justiça Gratuita, conforme pretende.

 Todavia, considerando suas alegações, bem como que, de fato, o 

patrimônio imobilizado pode significar entrave ao recolhimento das custas, 

em conformidade com a permissão prevista na CNGC/MT, autorizo a 

inventariante a providenciar o recolhimento das custas de forma 

parcelada, na forma do art. 468, § 6º e ss da CNGC/MT, devendo ser ela 

intimada para efetuar o recolhimento da primeira parcela no prazo de 30 

(trinta) dias.

 Decorrido o prazo acima concedido sem manifestação da inventariante, 

certifique-se e tornem os autos conclusos.

 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.: 195235 Nr: 6948-25.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR LUIZ PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6948-25.2018.8.11.0040 – Código: 195235.

 Vistos etc.

 Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Código de Processo Civil, 

visando a composição amigável entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 22 de Outubro de 2018, às 16h30min.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 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.: 83000 Nr: 1954-95.2011.811.0040

 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): ANGELITA STIEVEN PINHO, JOSÉ MARTINS 

PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CASTILHO - 

OAB:13.843-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22819, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:12473-A, GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:, SANDRO PISSINI ESPINDOLA - OAB:198040/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, ARLEY GOMES GONÇALVES - OAB:12.192/MT, 

LUCIANO SILLES DIAS - OAB:6913-A-MT, ROBSOM HUILSOM BROCH 

COLLI - OAB:14.802-MT

 Autos nº 1954.95.2011.811.0040 (83000)

Vistos etc.

 Previamente a venda judicial do bem, haja vista que a penhora se deu 

após via RENAJUD, determino a avaliação do mesmo, sendo que para 

tanto fixo o prazo de 10 (dez) dias.

 Depositado o laudo de avaliação em Juízo, digam as partes, no prazo de 

05 (cinco) dias.

 Sem prejuízo do acima determinado, designo audiência de tentativa de 

conciliação a ser presidida por esta magistrada para o dia 31 de Outubro 

de 2018, às 13:30 horas.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 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.: 220373 Nr: 18599-71.2014.811.0015

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

LTDA, OBJETIVA AGRICOLA LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROEXTRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, 

CEAGRO AGRICOLA LTDA, BANCO INDUSVAL S/A, C & BI - AGRO 

PARTNERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO AVANCINI 

CARNELOS - OAB:10.924/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:10924, THALES DEMARCHI DA SILVA - OAB:24131/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO JORGE DE LIMA - 

OAB:85028, EDUARDO JORGE LIMA - OAB:85028, EDUARDO VITAL 

CHAVES - OAB:257.874, EMANUELLE MANDU GAIA - OAB:19539, 

ERIKA DUARTE RIBEIRO - OAB:274.824, JOÃO PAULO FOGAÇA DE 

ALMEIDA FAGUNDES - OAB:154384/SP, MARCELA VEDANA MOREIRA 

- OAB:21660/O, RONALDO RAYES - OAB:114521

 Desde já, para realização da prova pericial requerida, nomeio para atuar 

como Perito Judicial a empresa Real Brasil Consultoria e Perícias Ltda, 

cujos dados encontram-se na ficha cadastral obtida no portal do 

magistrado e segue anexa, o qual cumprirá seu encargo 

independentemente de compromisso, devendo o laudo ser entregue no 

prazo de 30 (trinta) dias, tudo conforme arts. 465 e 466 do 

NCPC.Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

formularem quesitos e indicarem assistente técnico, nos termos do art. 

465, § 1º do NCPC.Após, intime-se a empresa nomeada acerca da sua 

nomeação e dos quesitos formulados, para que se manifeste nos termos 

do art. 465, § 2º do NCPC.Apresentada a proposta de honorários, 

intime-se a parte autora para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme prevê art. 465, § 3º do NCPC.Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação da parte interessada, conclusos para fins do disposto no 

art. 95, na forma do que prevê o art. 465, § 3º, ambos do NCPC.Definido o 

valor dos honorários periciais, intime-se a autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o depósito, sendo que, 50% será liberado no início 

da perícia e o restante após a homologação do laudo.Efetuada a liberação 

do percentual acima, intime-se o Sr. Perito a apresentar o laudo em 

Cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme acima fixado.Os 

assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 

(quinze) dias, após a apresentação do laudo, independentemente de 

intimação, conforme prevê o art. 47, § 1º do NCPC.Depositado o laudo em 

Cartório, intimem-se as partes para que sobre ele se manifestem no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, art. 477, § 1º do NCPC.Oportunamente, voltem 

os autos conclusos para designação de audiência de instrução e 

julgamento.Intimem-se. Às providências.Às providências.Sorriso/MT, 24 de 

Agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 131001 Nr: 5868-31.2015.811.0040

 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: ÉDIO JOSE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA - ME, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LUIZ KZYZANOSKI - 

OAB:14595-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10.133-MT, FERNANDO AUGUSTO VIERA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7627-A/MT, JOSÉ EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - 

OAB:126.504, KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB:178033/SP

 Autos nº 5868.31.2015.811.0040 (131001)

Vistos etc.

 Já tendo decorrido quase um mês desde o protocolo do pedido de dilação 

de prazo, intime-se o Banco-réu para apresentados os documentos 

determinados em sua via original no prazo IMPRETERÍVEL de 10 (dez) dias, 

sob pena de sua conduta ser reputada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sujeitando-o à penalidade correspondente.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 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.: 3228 Nr: 294-91.1996.811.0040

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAPENE FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11047/O, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - 

OAB:19.645-A/MS, BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO 

ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Autos n. 294-91.1996.811.0040 – Código: 3228.

 Vistos etc.

 Ante o petitório de fl. 1.131, e visando a composição amigável, DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 04 de Outubro de 2018, às 14h30min.

Não obstante, DETERMINO o regular prosseguimento do feito, 

cumprindo-se as determinações exaradas na sentença de fls. 859-875.

 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.: 37465 Nr: 374-69.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PAULO CELLA - Espólio, LEDAIR SALETE 

CELLA, MATEUS EDUARDO CELLA (Espólio), GISELE PAULA CELLA 

BAVARESCO, TIAGO LUCIANO CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:12473-A

 Autos nº 374-69.2007.811.0040 - Código Apolo: 37465.Vistos 

etc.Cuida-se de embargos à execução promovido por SERGIO PAULO 

CELLA E OUTROS em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, todos 

devidamente qualificados nos autos.Entre um ato e outro, pela r. decisão 

proferida à fl. 276, determinou-se a intimação do embargado para 

apresentar os documentos necessários à perícia, bem como para recolher 

a parte que lhe cabe referente aos honorários periciais. Ao final, restou 

consignado a possibilidade de aplicação de multa de até 20% (vinte por 

cento) do valor da causa.Embargante comprovou o recolhimento dos 

honorários pericias às fls. 277-279.Instado a manifestar-se, o embargado 

deixou de proceder ao recolhimento dos honorários que lhe competiam, 

bem como de apresentar os documentos indispensáveis a realização da 

perícia pugnada por ambas as partes.Vieram-me os autos conclusos.É O 

RELATÓRIO. DECIDO.De início, convém destacar a resistência do 

embargado no cumprimento da decisão, eis que não obstante as inúmeras 

determinações, inclusive, consignando a possibilidade de aplicação de 

multa, quedou-se inerte.Dessa forma, com base no disposto no art. 77, 

inciso IV do CPC, APLICO multa de 05 (cinco) salários mínimos, em 

consonância com o §5º do mesmo dispositivo legal, que será revertida ao 

Fundo de Modernização do Poder Judiciário (art. 97 do CPC).Sem prejuízo, 

EXPEÇA-SE mandado de busca e apreensão dos documentos indicados à 

fl. 41, item b, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Por fim, ante a inércia do 

embargado em proceder ao recolhimento dos honorários periciais que lhe 

incumbem e, considerando que o presente feito tramita há mais de 10 

(dez) anos, OPORTUNIZO ao embargante promover o recolhimento do 

valor remanescente, tendo em vista se tratar de valor modesto, e, 

sobretudo por ser de seu interesse a realização da prova 

pericial.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.INTIME-SE.Às 

providências.Sorriso/MT., 23 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.: 2212 Nr: 6-46.1996.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIR CARLOS SOCCOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU DUMS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, NÍVIA NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT, 

REGISSON JOSÉ DE CASTRO - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ PAZIN - 

OAB:60862

 Autos nº 6-46.1996.811.0040 Código: 2212

 Vistos etc.

Ante a certidão de fl. 531 INTIME-SE o exequente para dar prosseguimento 

ao feito, requerendo o que de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena 

de extinção (artigo 485, inciso III, §§ 1º e 2º, do CPC).

Ressalta-se desde já que em caso de não abertura do inventário pelos 

herdeiros, caberá ao exequente requerer a sua abertura, nos termos do 

art. 616, VI, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 23 de Agosto de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 59797 Nr: 3095-86.2010.811.0040

 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: NOELY CECILIA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO ALVES MATTOS - 

OAB:12.097-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 Autos nº 3095.86.2010.811.0040 (59797)

Vistos etc.

 Examinando o feito em questão, verifico que razão cabe à parte autora 

quanto as alegações que constam da petição de fls. 595/596, razão pela 

qual, declaro encerrada a instrução processual de determino a abertura 

de vista às partes, pelo prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, para 

apresentação de alegações finais em forma de memoriais.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 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.: 194314 Nr: 6481-46.2018.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR ANTONIO CARLOT, LILIANE CARLOT, VILMAR 

DAPPER, CAROLINA DAPPER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIRENE CANDIDO LONDERO - 

OAB:51.292/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 6481.46.2018.811.0040 (194314)

Vistos etc.

 Examinando a inicial ajuizada, verifico que o demandantes atribuíram à 

causa o valor de R$ 857.210,09 (oitocentos e cinquenta e sete mil, 

duzentos e dez reais e nove centavos), o qual corresponde ao valor do 

contrato que originou a garantia que pretende desconstituir. Some-se a 

isso o fato de que os autores qualificam-se como agricultores e, de 

conformidade com as declarações de imposto de renda anexadas à peça 

inaugural, possuem plenas condições de efetuar o recolhimento das 

custas devidas no presente processo.

 Por tais razões, INDEFIRO o benefício da Justiça Gratuita e determino a 

intimação da parte autora para efetuar o recolhimento devido, no prazo 

legal, sob pela de indeferimento da inicial.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 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.: 122077 Nr: 628-61.2015.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WS EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TAVARES DE MIRANDA, MARLI 

ROSSETO TAVARES DE MIRANDA, LEDIO BARDINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LUIZ BIONDO DE 

SOUZA - OAB:11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825

 Nessa esteira, não havendo vício a ser sanado em relação à sentença 

proferida, RECEBO, todavia, DEIXO DE ACOLHER os embargos de 

declaração apresentados, mantendo-se o decisum in totum.Vencida a 

análise dos embargos de declaração apresentados, passo a apreciação 

dos demais pedidos.No que tange ao pedido de substituição da caução 

ofertada pela exequente (fls. 407/408), verifica-se que o executado 

Carlos Tavares de Miranda, manifestou-se pelo indeferimento do pleito, ao 

argumento de que o imóvel indicado está gravado com hipoteca de 

primeiro grau, razão pela qual seria inidôneo para caucionar o 

Juízo.Entretanto, não obstante os argumentos do demandado, bem como o 

pleito de substituição formulado pelo requerente, entendo que não mais 

subsiste a necessidade de continuidade da prestação de caução, haja 

vista que a mesma foi exigida em decorrência do deferimento do arresto 

dos grãos (257.358 sacas), dos quais houve cumprimento parcial 

(22.286,31 sacas).Aliado a isso, convém consignar que foi determinada a 

alienação antecipada do produto arrestado e o depósito judicial do valor 

relativo a venda (fl. 214), de modo que a baixa da caução realizada junto 

ao Registro de Imóveis é medida que se impõe.Contudo, inexistindo 

informações nos autos acerca da venda do produto, CONDICIONO a baixa 

do registro na matrícula do imóvel à comprovação da alienação e depósito 

judicial do valor auferido.Assim, DETERMINO que a Secretaria da Vara 

cumpra imediatamente o comandado judicial de fl. 69 dos autos principais 

n. 3283-06.2015.811.0040 – Código: 126458.CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário.Às providências.Sorriso/MT, 24 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.: 50189 Nr: 480-60.2009.811.0040

 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: EUNICE DE COSTA, IRTON DEPPNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - OAB:20537/O, 

PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SAUNER POSSE - 

OAB:35249/PR, FERNANDO MUNIZ SANTOS - OAB:22384/PR, LUIZ 

PAULO PACIORNICK SCHULMAN - OAB:50.603 PR, RODRIGO MUNIZ 

SANTOS - OAB:22918/PR

 Como consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso I do CPC.Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 

(quinze) dias. Nada sendo requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento 

de sentença, após a reclassificação dos autos, proceda-se na forma do 

art. 523 do CPC.Às providências.Sorriso/MT, 24 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.: 39562 Nr: 2442-89.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFEO AUGUSTO TRECENTI

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

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 171 de 805



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDI 

- OAB:6.735, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 Sendo assim, INTIME-SE o exequente para trazer aos autos planilha de 

cálculo devidamente atualizada e em conformidade com as determinações 

acima.Após, CONCLUSOS.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 24 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.: 101851 Nr: 4754-28.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMILIANO PREIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOP. DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.052-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:3418-A, LUIZ 

FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089-A

 Autos n° 4754.28.2013.811.0040 (Cod. 101851)

 Vistos etc.

 No que tange ao valor correspondente aos honorários sucumbenciais 

devidos à Advogada do autor, expeça-se o competente alvará de 

levantamento.

 Relativamente ao levantamento do principal, suspendo a ordem de 

levantamento até o decurso do prazo recursal em relação à decisão 

proferida nesta data nos autos de cód. 5468. Decorrido o prazo recursal 

da decisão referida, o que deverá ser certificado pela Secretaria, tornem 

estes autos conclusos para liberação do valor a quem de direito.

 Cumpra-se.

Sorriso/MT, 20 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.: 105949 Nr: 9037-94.2013.811.0040

 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): CLAUDIA SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9037-94.2013.811.0040 - Código.105949.

 Vistos etc.

 Diante da inércia da executada, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

via BACENJUD e, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica 

dos extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE a executada para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, restando infrutífera, INTIME-SE a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 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.: 146546 Nr: 2247-89.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DORNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERTILIZANTES FARDIN LTDA, ALESSANDRA 

CRUZATO FARDIN, DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:4877-A /MT, JOÃO 

PAULO AVANCINI CARNELOS - OAB:10.924/MT, JORGE AUGUSTO 

BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2247-89.2016.811.0040 - Código. 146546.

 Vistos etc.

 Diante da inércia dos executados, DEFIRO o pedido de bloqueio de 

valores junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE os executados para se 

manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o 

disposto no §3º, do artigo 854, do Código de Processo Civil.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 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.: 115706 Nr: 6871-55.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDINEI JOSE OTTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY DA NASCIMENTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DE MATOS BORGES 

RUGINSKI - OAB:13462/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6871-55.2014.811.0040 - Código. 115706.

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de requisição de informações à receita federal, razão 

pela qual, PROCEDO, neste ato, consulta via sistema INFOJUD, juntando 

cópia da operação anexa, devendo a Secretaria da Vara proceder na 

forma estabelecida na CNGC/MT – Seção 17, arts. 476 e 477.

 No mais, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores via BACENJUD e, 

PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos extratos 

anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Por outro lado, resultando frustrada a penhora, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, assinalando prazo de 

15 (quinze) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 169501 Nr: 3067-74.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEDINEI JOSE OTTONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY DA NASCIMENTO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE CEOLIN 

- OAB:9602

 Autos nº3067-74.2017.811.0040 – Código: 169501.

 Vistos etc.

 Diante da inércia do executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD.

 Desta feita, PROCEDO à operação necessária, conforme se verifica dos 

extratos anexos.

 Sendo exitosa a penhora, INTIME-SE o executado para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto no §3º, do 

artigo 854, do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo, DEFIRO a inserção do nome/CPF do executado junto aos 

órgãos de negativação, devendo a Secretaria da Vara proceder através 
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do Sistema SERASAJUD.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 20 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.: 145144 Nr: 1496-05.2016.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATINA AGRO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPAMPA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 

CLAITON PLÁ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DALLA TORRE 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:55571, PEDRO GUILHERME KRELING 

VANZELLA - OAB:36525/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901, VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

 Autos n. 1496-05.2016.811.0040 – Código: 145144.

 Vistos etc.

 Ante a certidão de fl. 83 e documentos de fls. 84-88, evidencia-se 

inequívoca a ciência do executado CLAITON PLÁ DA SILVA acerca da 

presente execução, eis que figurou nos embargos de nº 

10214-88.2016.811.0040 (cód. 161869) na condição de representante da 

empresa na qual é sócio proprietário.

Sendo assim, RECONHEÇO o comparecimento espontâneo do mesmo 

quando da interposição de embargos à execução, razão pela qual resta 

suprida sua citação.

Nesse sentido, tendo em vista que os executados, devidamente citados, 

não pagaram o débito executado, DEFIRO o pedido de bloqueio de valores 

junto ao BACENJUD e, ato contínuo, PROCEDO a operação necessária, 

conforme se verifica dos extratos anexos.

Sendo exitosa a penhora, INTIMEM-SE pessoalmente os executados para 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, em consonância com o disposto 

no §3º, do artigo 854, do Novo Código de Processo Civil.

Resultando frustrada a penhora, intime-se o exequente para requerer o 

que de direito, em 10 (dez) dias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 20 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.: 96661 Nr: 8632-92.2012.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN RODRIGUES BESERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELI INES REIS - OAB:11666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA FERREIRA BOFF - 

OAB:11894/MT, CARLOS ALBERTO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO - 

OAB:10466, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - OAB:8506-A

 Autos n. 8632-92.2012.811.0040 - Código Apolo: 96661.

 Vistos etc.

 Em complementação a determinação de fl. 242, DEFIRO o levantamento da 

quantia depositada nos autos, conforme requerimento de fl. 239.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 25 de Julho de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 136165 Nr: 8565-25.2015.811.0040

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANOR LUIZ PIRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA VEDANA MOREIRA - 

OAB:21660/O, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058, Willian Pablo Carboni 

da Silva - OAB:19326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - 

OAB:10752, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O, NÍVIA 

NAJARA FORNARI CENCI - OAB: 8.911/MT

 Autos n. 8565-25.2015.8.11.0040 – Código: 136165.

 Vistos etc.

 Em observância ao disposto no §3º, art. 3º, do Código de Processo Civil, 

visando a composição amigável entre as partes, DETERMINO o 

encaminhamento dos autos ao Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca para realização de audiência de conciliação, a qual 

DESIGNO para o dia 22 de Outubro de 2018, às 16h30min.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 24 de Agosto de 2018.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 168503 Nr: 2459-76.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inc. I, 

do NCPC, determinando a retificação do quadro geral de credores da 

requerida para que passe a constar o crédito da parte autora no valor de 

R$ 9.000,00 (nove mil reais).Condeno a parte requerida nas custas e 

despesas processuais, deixando, contudo, de condenar em honorários de 

sucumbência, eis que não houve impugnação ao pedido, pela 

recuperanda, a contrario sensu do entendimento estabelecido no REsp. 

nº. 1197177/RJ, 3ª T. Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 03/09/2013, DJE 

12/09/2013.Considerando o encerramento da recuperação judicial, 

intime-se a recuperanda a, SALVO SE O EVENTUAL RECURSO RECEBER 

EFEITO SUSPENSIVO, e na forma do art. 18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, 

alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, RETIFICAR O QUADRO GERAL DE 

CREDORES, providenciando o cumprimento desta decisão, observando-se 

os termos do PRJ aprovado.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 168504 Nr: 2460-61.2017.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO PIRES NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:6218MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, 

extinguindo o processo, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 

487, inc. I, do NCPC, determinando a retificação do quadro geral de 

credores da requerida para que passe a constar como crédito do autor o 

valor a ser apurado pelo contador judicial, na forma indicada neste 
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comando judicial (crédito líquido apurado até a data do pedido de 

recuperação judicial), nos termos do artigo 9º, II, da Lei 

11.101/2005.Condeno a parte requerida nas custas e despesas 

processuais, deixando, contudo, de condenar em honorários de 

sucumbência, eis que não houve impugnação ao pedido, pela 

recuperanda, a contrario sensu do entendimento estabelecido no REsp. 

nº. 1197177/RJ, 3ª T. Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 03/09/2013, DJE 

12/09/2013.Transitada em julgado, encaminhem-se os autos à Contadoria 

para atualização nos moldes da sentença, manifestando-se as partes, no 

prazo de dez dias, sob pena de preclusão.Considerando o encerramento 

da recuperação judicial, intime-se a recuperanda a, SALVO SE O 

EVENTUAL RECURSO RECEBER EFEITO SUSPENSIVO, e na forma do art. 

18, § único; c/c 19; e 22, inc. I, alínea “f”, ambos da lei 11.101/05, 

RETIFICAR O QUADRO GERAL DE CREDORES, providenciando o 

cumprimento desta decisão, observando-se os termos do PRJ 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004849-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA VERUSSA (REQUERENTE)

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO VERUSSA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004849-65.2018.8.11.0040 Vistos etc. DEFIRO a abertura do 

inventário. NOMEIO a requerente MARIA AUXILIADORA VERUSSA como 

inventariante, que deverá ser intimada da nomeação, para prestar, dentro 

de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo (art. 617, parágrafo único, CPC). CITEM-SE, após, os herdeiros e 

os interessados não-representados, se for o caso, e INTIMEM-SE o 

Ministério Público e as Fazendas Públicas da União, Estado e Município 

(CPC, artigo 626). DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

podendo ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 21 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004818-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEUZA BORGES DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004818-45.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que a parte autora não instruiu corretamente a inicial, eis que não 

comprovou a realização de requerimento administrativo, bem como a 

negativa da parte demandada. Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos 

cópia integral do procedimento administrativo, sob pena de seu 

indeferimento, em consonância com o disposto no art. 321, parágrafo 

único, do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 21 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004796-84.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004796-84.2018.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de ação de 

busca e apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em desfavor de PATRICIA RODRIGUES 

DE SOUZA, devidamente qualificados no presente feito, pelos fatos e 

fundamento exposto na exordial. Analisando os autos, verifica que a parte 

autora informa que a totalidade do débito devido pela parte requerida 

(parcelas vencidas e vincendas) importa em R$ 31.249,67, contudo, 

atribuiu à causa o valor de R$ 15.681,77. Assim, é cediço que, em ações 

desta natureza, o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor em 

aberto, o qual engloba as parcelas vencidas e vincendas. Nesse sentido, 

oportuno o julgado abaixo: RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – VALOR DA 

CAUSA. Nas ações fundadas em contratos de alienação fiduciária o valor 

atribuído à causa deve corresponder ao saldo devedor em aberto, que 

engloba as prestações vencidas e não pagas, bem como as vincendas. 

Precedentes deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso de agravo não 

p r o v i d o .  ( P r o c e s s o :  A I  2 0 3 1 0 1 6 7 9 2 0 1 6 8 2 6 0 0 0 0  S P 

2031016-79.2016.8.26.0000. Relator: Marcondes D'Angelo. Julgamento: 

10/03/2016. Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado. Publicação: 

14/03/2016). Mas não. Observa-se ainda que a notificação extrajudicial da 

parte requerida deixou de ser entregue pelo motivo ‘ausente’ (id. 

14775856, p. 2). Como é cediço, em ações de busca e apreensão é 

imprescindível que a inicial venha acompanhada da prova de constituição 

em mora do devedor que, segundo a jurisprudência, pode se dar mediante 

protesto ou recebimento de notificação via AR. Nesse sentido, oportuno o 

julgado abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. 

MORA DO DEVEDOR. CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO 

NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PARA A CARACTERIZAÇÃO DA MORA. 

DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. RECURSO 

IMPROVIDO. 1- Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão 

que determinou à Agravante comprovar a ciência inequívoca do Réu, ora 

Agravado, quanto à sua constituição em mora, nos autos da Ação de 

Busca e Apreensão. 2- Firmou-se o entendimento no Colendo STJ e nesta 

Corte de que para a propositura da ação de busca e apreensão e para a 

constituição em mora é necessária a prévia comunicação do devedor por 

meio de notificação extrajudicial expedida pelo Cartório de Títulos e 

Documentos para o endereço do devedor com comprovação de seu 

recebimento, dispensada a notificação pessoal. 3- No entanto, in casu, 

pela análise dos documentos, restou descumprido o requisito da validade 

da notificação extrajudicial do devedor, na medida em que foi certificado 

"que a notificação extrajudicial registrada sob o número 00152085, 

expedida a seu destinatário através da Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos sob o número ME 350895645BR deixou de ser entregue pelo 

seguinte motivo: DESTINATÁRIO AUSENTE, no endereço mencionado, 

conforme comprovante de entrega que faz parte integrante deste 

Certificado de Notificação", pelo motivo de ausência, nas três tentativas 

efetuadas e prossegue a informação dos CORREIOS no sentido de que"O 

telegrama não foi entregue devido ao (s) motivo (s) abaixo e será 

devolvido ao remetente. Motivo da não entrega: Ausente" . 4- Agravo 

improvido. (TRF-2 - AG: 201302010172867 RJ , Relator: Desembargador 

Federal GUILHERME DIEFENTHAELER, Data de Julgamento: 15/10/2014, 

OITAVA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 24/10/2014) 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO (ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA) – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NÃO ENTREGUE PORQUE O DEVEDOR MUDOU-SE – FORMALIDADE 

PREVISTA EM LEI NÃO CUMPRIDA - Não tendo a notificação extrajudicial 

sido entregue no endereço constante do contrato, em virtude da 

informação de que a ré mudou-se, evidente o não cumprimento da 

formalidade exigida em lei. – Indispensável o esgotamento dos meios para 

tentativa de notificação pessoal e, se for o caso, a intimação da devedora 

por edital – Agravo não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 

22462011320158260000 SP 2246201-13.2015.8.26.0000 (TJ-SP, Data de 

Publicação: 07/12/2015) Ademais, na eventualidade de não ser possível a 

entrega da correspondência ao destinatário e, esgotados os meios de se 

localizar o paradeiro da parte demandada, apregoa-se a possibilidade de 

que a intimação ocorra por edital. Entrementes, não obstante a petição 

inicial sustentar que a parte demandada está devidamente constituída em 

mora, verifica-se que não há a comprovação efetiva da notificação 

pessoal desta. Oportuno destacar que embora tenha havido o protesto, a 

intimação se deu por edital, ou seja, sequer houve a tentativa de 
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notificação pessoal anteriormente, de modo que não restou demonstrada a 

constituição em mora da devedora e/ou o esgotamento dos meios para 

que a intimação fosse procedida por edital. Nesse sentido, o Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE POR “ENDEREÇO INSUFICIENTE” - PROTESTO POR EDITAL - 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS 

CABÍVEIS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – MORA NÃO 

COMPROVADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - 

APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO. A comprovação da mora 

é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos 

termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e pode se dar por 

meio de carta registrada com aviso de recebimento. Súmula nº 72 STJ: “A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente.” A jurisprudência do STJ considera que a 

intimação do protesto por edital é meio hábil para a caracterização da 

mora, desde que esgotadas as tentativas para a localização do devedor 

(STJ. AgRg no AREsp 357.407/RS) Não demonstrado o efetivo 

recebimento da notificação extrajudicial pelo motivo “endereço 

insuficiente”, ante a falta de indicação por parte do credor acerca do 

endereço completo do devedor, não resta comprovada a mora, necessária 

à busca e apreensão do bem.Em razão do efeito translativo e considerada 

a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e 

regular do processo, é o caso de extinguir a ação de busca e apreensão, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e §3º, do CPC. 

(GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE TENTATIVA 

VÁLIDA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO RÉU – NÃO ESGOTAMENTO DOS 

MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - PROTESTO DO TÍTULO E 

INTIMAÇÃO POR EDITAL – INVALIDADE – MORA DO DEVEDOR – NÃO 

CONSTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA 

REFORMADA – PROCESSO EXTINTO – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDO 

– GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA- ELEMENTOS NOVOS 

COMPROBATÓRIOS COM FULCRO NO ART.99 §3º - RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. 1- A comprovação da mora é pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e 

apreensão. 2- O mero argumento por parte do banco/apelado de que a 

notificação foi devolvida por três vezes, com a informação de ausente, 

não seria plausível e suficiente para proceder diretamente o Protesto do 

Título, cuja intimação da parte apelante se deu por edital.3 - A 

comprovação da mora é condição imprescindível para o ajuizamento da 

ação de busca e apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do 

edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora 

para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem 

colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, 

devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que 

dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. 

“Para fins de constituição da mora, mostra-se incabível a notificação por 

meio de edital quando o credor não tenha esgotado as possibilidades de 

localização do devedor para efetuar sua intimação pessoal. Precedentes 

do STJ. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 65.263/MS, Rel. 

Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA). Precedentes do STJ. 

(SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018) Posto 

isso, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial no sentido de adequar o valor atribuído a 

causa, bem como, se for o caso, proceder ao recolhimento das custas 

remanescentes, e ainda, comprovar a mora do devedor, sob pena de 

indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, § único 

do Novo Código de Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos 

conclusos para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT, 21 de Agosto de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004824-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

IZAIAS GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004824-52.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos, 

verifico que o demandado trata-se da Fazenda Pública. Assim, 

considerando que a mesma fora distribuída a este juízo equivocadamente, 

DETERMINO a redistribuição do presente feito ao Juízo Competente. 

CUMPRA-SE, expedindo-o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 21 

de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003641-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 

COM EXTENSAO DE 83,8 KM LTDA (AUTOR(A))

CEZAR VIANA LUCENA (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (RÉU)

ADEMAR MARQUES CURVO SOBRINHO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003641-46.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

APASI - CONCESSIONARIA DA EXPLORACAO DA RODOVIA MT-242/491 

COM EXTENSAO DE 83,8 KM LTDA RÉU: NOVA ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA - ME, ADEMAR MARQUES CURVO SOBRINHO 

Vistos etc. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela 

de urgência promovida por APASI – CONCESSIONÁRIA DA EXPLORAÇÃO 

DA RODOVIA MT 242/491 COM EXTENSÃO DE 83,8 KM LTDA, em 

desfavor de ADEMAR MARQUES CURVO SOBRINHO e NOVA 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, todos devidamente qualificados 

nos autos, aduzindo, em breve síntese, que no ano de 2013 pactuou junto 

aos requeridos contrato para elaboração de projetos dos trevos do KM 

19,34, KM 32,12– Acesso a Comunidade Tropical e KM 34,77– Acesso a 

Comunidade Barreiro. Alega que após diversas tentativas de contato 

telefônico, notificaram os requeridos em outubro de 2017 em decorrência 

do atraso na entrega dos projetos, no entanto, até o presente momento 

afirma que não foram concluídos. Aponta ainda que já saldou 

integralmente os valores pactuados, ressaltando a necessidade dos 

projetos finalizados a fim de dar inícios às obras na Rodovia 242/491, 

sentido Sorriso-Ipiranga do Norte. Por tais fatos ajuizou a demanda, 

pugnando em caráter liminar pela concessão da tutela provisória de 

urgência, a fim de que seja determinado aos demandados que elaborem os 

projetos contratados, sob pena de multa diária pelo descumprimento. Ao 

final, pugna pela confirmação da liminar, bem como indenização por danos 

morais. Com a exordial encartaram-se os documentos de ID. 13950282 e 

seguintes. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, registro que a tutela de urgência 

pode ser requerida em caráter incidental, nos exatos termos do art. 294, 

parágrafo único, do CPC: Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental. Pois bem. Relativamente à tutela 

provisória de urgência, o art. 300 do CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Para o deferimento do pleito em tela, imperioso a 

verificação do preenchimento de dois requisitos, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora. O primeiro requisito, fumus boni juris, 
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repousa na plausibilidade do direito alegado, guiado por um juízo 

superficial de cognição. Subsumindo-se ao caso em concreto, verifica-se 

que os documentos juntados pela parte autora não são suficientes para 

emprestar verossimilhança ao direito alegado, demandando o feito de 

ampla dilação probatória. De outro norte, o periculum in mora igualmente se 

encontra ausente, sem a demonstração de um perigo concreto ou iminente 

no caso em tela. Neste ponto, insta salientar que a notificação extrajudicial 

foi encaminhada aos requeridos em outubro de 2017, enquanto o 

ajuizamento da presente demanda somente se deu no mês de julho do 

corrente ano, restando evidente, in casu, a descaracterização da 

urgência alegada, de modo que se deve prestigiar o contraditório. 

Ademais, incabível a determinação de obrigação de fazer em caráter 

liminar, uma vez que se estaria antecipando o próprio julgamento do mérito 

da ação ordinária, o que é expressamente vedado no ordenamento 

jurídico. Em vista das razões acima expostas, entendo que o pleito não 

merece prosperar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de 

urgência vindicado. Por conseguinte, DESIGNO audiência de conciliação 

para o dia 22 de Outubro de 2018, às 15h00min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível, 

devendo os requeridos serem citados com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo 

legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pela parte requerente, nos termos 

dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo consignado que, 

o não comparecimento injustificado da parte autora ou do réu a audiência 

de conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e 

será sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição 

entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, 

os autos retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo 

tal solução consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do 

NCPC, poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 

1.º e 2.º do art. 335. Sem prejuízo, da leitura da exordial, extrai-se que a 

autora requer a condenação dos requeridos em danos morais, contudo, 

não indica o valor pleiteado. No ponto, faz-se necessário a indicação do 

valor pretendido, nos termos do art. 292, inciso V, do CPC, pois o mesmo 

influenciará diretamente no valor atribuído a causa e, consequentemente, 

no recolhimento das custas processuais. Posto isso, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a 

inicial em consonância com o acima exposto, retificando-se o valor 

atribuído a causa, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

sob pena de indeferimento e consequente extinção. INTIMEM-SE. Às 

providências. Sorriso/MT, 20 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1004854-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DE QUEVEDO CANEZ SIPMANN (ADVOGADO(A))

DIONIZIO PERUZZOLO (AUTOR(A))

IRAIDES PERUZZOLO (AUTOR(A))

SERGIO HEMING (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004854-87.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando a exordial, 

observa-se que os requerentes informam que foram clientes do requerido 

durante muitos anos, período em que contraíram diversos empréstimos, 

razão pela qual pugnam pela exibição de slips ou extratos de evolução 

dos débitos, com os lançamentos desde a liberação do crédito até a última 

movimentação e/ou liquidação. Entretanto, embora tenham indicado as 

cédulas rurais firmadas entre as partes (n. 86/00357-7, 86/00497-2, 

87/00598-0, 88/00154-7 e 89/00003-X), não trouxeram qualquer 

documento que comprove a relação estabelecida entre as partes (cartão, 

extrato, número da conta, etc.). Posto isso, DETERMINO a intimação da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, em 

consonância com o acima exposto, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção, nos termos do artigo 321, § único do Código de 

Processo Civil. Oportunamente, façam-me os autos CONCLUSOS para as 

deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Sorriso/MT., 21 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004331-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TARIK FERREIRA (ADVOGADO(A))

HAYDEE FRANCIS FREITAS NOVAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004331-75.2018.8.11.0040 Vistos etc. Analisando a exordial, 

observa-se que a autora informa que no mês de abril de 2013 investiu a 

quantia de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais), na aquisição de 02 

(duas) contas ADCentral Family, através de boletos bancários, entretanto, 

embora tenha indicado a juntada dos mesmos, estes não acompanharam a 

exordial. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial, em consonância com o 

acima exposto, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos 

termos do artigo 321, § único do Código de Processo Civil. Oportunamente, 

CONCLUSOS para as deliberações pertinentes. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 22 de Agosto 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004281-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELIR CAPPELLARI (REQUERENTE)

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004281-49.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que o embargante formula pedido de concessão da AJG, 

entretanto, após consulta via Infojud entendo que o mesmo não faz jus, eis 

que se trata de produtor rural, cuja renda obtida com a atividade 

desenvolvida é de valor considerável. Aliado a isso, convém destacar que 

o mesmo também é proprietário de imóvel rural e diversos bens móveis, 

situação que não se compatibiliza com as regras do benefício pleiteado. 

Convém ressalvar que a concessão da AJG deve ser encarada como 

exceção, quando robustamente comprovado nos autos incapacidade 

econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus, o que não 

restou demonstrado. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de AJG, 

devendo o autor ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando-se aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da inicial. Oportunamente, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 22 de 

Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004385-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM CRISTINA GARBOSSA (ADVOGADO(A))

ADELIR CAPPELLARI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE
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Autos n. 1004385-41.2018.8.11.0040 Vistos etc. Compulsando os autos 

verifico que o embargante formula pedido de concessão da AJG, 

entretanto, após consulta via Infojud entendo que o mesmo não faz jus, eis 

que se trata de produtor rural, cuja renda obtida com a atividade 

desenvolvida é de valor considerável. Mas não é só. Oportuno consignar 

ainda que o mesmo também é proprietário de imóvel rural e diversos bens 

móveis, situação que não se compatibiliza com as regras do benefício 

pleiteado. Convém ressalvar que a concessão da AJG deve ser encarada 

como exceção, quando robustamente comprovado nos autos 

incapacidade econômica momentânea da parte para arcar com tal ônus, o 

que não restou demonstrado. Assim, INDEFIRO o pedido de concessão de 

AJG, devendo o autor ser intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

juntando-se aos autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa 

judiciária, sob pena de cancelamento da inicial. Oportunamente, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 22 de 

Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004872-11.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

INSTITUICAO DIAMANTINENSE DE EDUCACAO E CULTURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO FURST (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004872-11.2018.8.11.0040. Vistos etc. Atendidos os requisitos 

legais e regulamentares, CUMPRA-SE a carta precatória, servindo a cópia 

de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou providência a 

cargo da parte interessada, providenciem-se as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

será a missiva devolvida, independentemente de cumprimento (CNGC, art. 

393). Alcançada a finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem 

resposta, devolva-se à origem, consignadas as homenagens deste Juízo. 

Às providências. Sorriso/MT, 22 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004801-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

Marcos Romério Carlos Sobrinho (ADVOGADO(A))

IRMA CARLOTT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELQUI FERNANDES CARLOT (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004801-09.2018.8.11.0040 Vistos etc. De pronto, analisando 

detidamente o feito, observo que não se acha nos autos o comprovante 

de recolhimento da guia relativa as custas e taxa judiciária. Desta feita, em 

consonância com o disposto no Provimento n. 22/2016-CGJ (art. 2º), 

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos o comprovante de recolhimento das custas e taxa judiciária, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito, na forma do disposto no 

art. 290, do CPC. Comprovado o recolhimento das custas, desde já, 

NOMEIO inventariante a Sra. IRMÃ CARLOT, sob compromisso a ser 

prestado em 05 (cinco) dias. No prazo de 20 (vinte) dias contados da data 

em que prestou compromisso, deverá a inventariante apresentar as 

primeiras declarações, acompanhadas dos documentos cadastrais e 

fiscais dos bens inventariados, lavrando-se termo circunstanciado em 

cartório (CPC, art. 620). Após, CITEM-SE os herdeiros e os legatários, se 

for o caso (CPC, art. 626), podendo se manifestar no prazo de 15 dias 

(CPC, art. 627). INTIMEM-SE as Fazendas da União, Estado e Município e o 

Ministério Público (CPC, art. 626), para que se manifestem sobre os 

valores, podendo, se deles discordar, juntar prova de cadastro, em 15 

dias (art. 629) ou atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos 

interessados (art. 634), manifestando-se expressamente. Havendo 

concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos valores, 

iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (art. 636) e digam, em 15 dias 

(art. 637). CONSIGNE-SE que o imposto deverá ser calculado 

administrativamente e juntados aos autos antes da sentença. DEFIRO os 

benefícios da Justiça Gratuita, salientando que poderão ser revogados a 

qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses legais. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Sorriso/MT., 22 de Agosto 

de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004870-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DULCE CARLA STECIUK (ADVOGADO(A))

MARIA EMILIA KRASNIEVICZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GALDINO KRASNIEVICZ (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

GALDINO KRASNIEVICZ JUNIOR (HERDEIRO)

ANA PAULA KRASNIEVICZ (HERDEIRO)

LEANDRA MARA KRASNIEVICZ (HERDEIRO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004870-41.2018.8.11.0040 Vistos etc. DEFIRO a abertura do 

inventário. NOMEIO a requerente MARIA EMILIA KRASNIEVICZ como 

inventariante, que deverá ser intimada da nomeação, para prestar, dentro 

de cinco (05) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar o 

encargo (art. 617, parágrafo único, CPC). CITEM-SE, após, os herdeiros e 

os interessados não-representados, se for o caso, e INTIMEM-SE o 

Ministério Público e as Fazendas Públicas da União, Estado e Município 

(CPC, artigo 626). DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

podendo ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT., 22 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004660-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO BRUNO POLOTTO (ADVOGADO(A))

AGROEXTRA INSUMOS AGRICOLAS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OCTANTE SECURITIZADORA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004660-87.2018.8.11.0040 Vistos etc. Considerando que os 

autos n. 10242-90.2015.811.0040 tratam-se de processo físico, em 

consonância com o art. 2º, § 1º da Portaria 162/2016-PRES/TJMT que 

implantou o PJE nas Varas da Comarca de Sorriso/MT, DETERMINO a 

materialização e remessa ao Cartório Distribuidor para que a presente seja 

distribuída e autuada por dependência no Sistema Apolo ao feito indicado. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Sorriso/MT, 22 de 

Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1004680-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA REGINA NOWOTNY DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004680-78.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (NCPC, artigo 189, II). DEFIRO os benefícios da assistência judiciária 

gratuita. Anote-se. Em consonância com o disposto no art. 334, do Código 

de Processo Civil, DESIGNO audiência de mediação para o dia 22 de 

Outubro de 2018, às 15h30min, a qual será realizada pelo CEJUSC local, 

nos moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem 

de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 

12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de 

Cooperação respectivo, devendo a parte requerida ser citada com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. CITE-SE e INTIME-SE ao comparecimento, com as 
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advertências dos arts. 334, § 8º; c/c 344, ambos do CPC, consignando 

que o prazo da resposta deverá obedecer à regra do art. 335, do mesmo 

codex. Anoto, desde já, que o não comparecimento injustificado das 

partes a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de conciliação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335 c.c. art 

679, também do CPC. Sendo o caso, INTIMEM-SE pessoalmente membros 

do Ministério Público e da Defensoria Pública. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Sorriso/MT., 22 de Agosto de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1004170-65.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDARQUE SOUSA DE ALENCAR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1004170-65.2018.8.11.0040. Vistos etc. RECEBO a inicial em 

todos os seus termos. PROCESSE-SE o presente feito em segredo de 

justiça (CPC, artigo 189, II). DEFIRO o pedido de gratuidade. ANOTE-SE. 

Quanto ao pedido de fixação de alimentos provisórios, uma vez 

comprovada à relação de parentesco, tal pedido deve ser DEFERIDO. 

Assim e, diante da inexistência de prova acerca dos reais ganhos da 

parte requerida, ARBITRO os alimentos provisórios em 30% (trinta por 

cento) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 286,20 

(duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos), que serão devidos a 

partir da citação e prosseguir até decisão final da causa. Relativamente ao 

pedido de guarda provisória, postergo a análise para após a realização do 

estudo psicossocial, o qual deverá ser realizado pela equipe técnica 

forense para o caso da sessão de mediação restar infrutífera, visando 

verificar as condições do ambiente familiar em que as menores se 

encontram inseridas, assinalando prazo de 30 (trinta) dias. CITE-SE a 

parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente 

que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Código de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação 

para o dia 22 de Outubro de 2018, às 16h00min, a qual será realizada pelo 

CEJUSC local, nos moldes do regramento expresso da Resolução 

125/2009/CNJ e Ordem de Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT 

(Resolução 12/2011/TP/TJMT), inclusive na modalidade virtual, se crível ut 

Termo de Cooperação respectivo, devendo o réu ser citado com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado que as 

partes devem estar acompanhadas por seus respectivos advogados ou 

defensores públicos. Deixo consignado que, o não comparecimento 

injustificado das partes a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. 

Havendo autocomposição entre as partes após manejo das técnicas 

afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural 

para homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. 

Sorriso/MT, 22 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003516-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES (ADVOGADO(A))

RODRIGO PLETSCH (REQUERENTE)

VALDENIR BERTOLDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILO TENORIO BRAGA (ADVOGADO(A))

SMB PLACAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1003516-15.2017.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE conforme 

determinação exarada em id. 14911031. Às providências. Sorriso/MT, 22 

de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005345-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA FERNANDA PEZARICO (ADVOGADO(A))

GIZELI ARTMANN KUHN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELSIO KUHN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1005345-31.2017.8.11.0040. Vistos etc. CUMPRA-SE conforme 

determinação exarada em id. 14895370. Às providências. Sorriso/MT, 22 

de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002816-73.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO (ADVOGADO(A))

OLIR ANTONIO TONELLO (REQUERENTE)

GERUSA DE CASSIA DA SILVA TONELLO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA BATTISTELLA (ADVOGADO(A))

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

RICARDO GOMES DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002816-73.2016.8.11.0040. REQUERENTE: 

OLIR ANTONIO TONELLO, GERUSA DE CASSIA DA SILVA TONELLO 

REQUERIDO: VERDE TRANSPORTES LTDA Vistos etc. Cuida-se de ação 

de reparação de danos morais, estéticos e materiais em razão de acidente 

de trânsito movida por OLIR ANTONIO TONELLO e GERUSA DE CASSIA 

DA SILVA TONELLO, em face de VERDE TRANSPORTES LTDA e NOBRE 

SEGURADORA DO BRASIL S/A, todos qualificados nos autos, pelos fatos 

e fundamentos expostos na petição inicial (Id. 3297754), que veio instruída 

com os documentos de Id. 3297773 e ss. Em Id. 3318490 foi recebida a 

inicial e designada audiência preliminar. Pedido de habilitação nos autos 

pelo patrono da primeira requerida em Id. 4900787, juntando documentos 

de Id. 4900808 e ss. Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 

4929787). Em Id. 5515467 a requerida Verde Transportes LTDA 

apresentou contestação. Na oportunidade juntou os documentos de Id. 

5515484 e ss. Impugnação à contestação, Id. 5591249. Em decisão de Id. 

10542958 deferiu-se denunciação a lide em face da seguradora Nobre 

Seguradora do Brasil S/A, tendo sido determinada sua citação. 

Contestação apresentada pela seguradora em Id. 12466785, juntando os 

documentos de Id. 12466793 e ss. Impugnação à contestação, Id. 

12633408. Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. Primeiramente, passo à análise das preliminares de mérito 

suscitadas pelas requeridas. A requerida Verde Transportes requereu, 

em sede de contestação, o chamamento ao processo de terceiro suposto 

causador do acidente, no entanto, conforme vedação expressa do Código 

Consumerista, e em consonância a doutrina e jurisprudência pacificadas, 

entendo incabível a intervenção de terceiro neste feito que envolve 

evidente relação de consumo, salvo a exceção já examinada por este 

Juízo em decisão de Id. 10542958. Neste sentido inclusive, é o 

entendimento atualizado E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E 

MATERIAL - ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS COLETIVO - PRELIMINAR 
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DE RECURSO DE AGRAVO RETIDO - DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE 

TERCEIRO CAUSADOR DO ACIDENTE - ARTIGO 70, INCISO III DO CPC/73 - 

NÃO OBRIGATORIEDADE - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO 

DESPROVIDO - MÉRITO - QUEDA DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DO 

VEÍCULO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA - 

DEVER DE INDENIZAR - LESÃO QUE SE RESTRINGE APENAS A CORTE NO 

LÁBIO INFERIOR - DEMAIS LESÕES AFASTADAS - FALTA DE NEXO DE 

CAUSALIDADE - VALOR DO DANO MORAL REDUZIDO - SUCUMBÊNCIA 

RECÍPROCA AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.1- A jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que não cabe a denunciação 

da lide quando se pretende pura e simplesmente transferir 

responsabilidade pelo evento danoso, de modo que não é obrigatória a 

denunciação nos casos do inciso III, do artigo 70 do CPC/73. No caso, 

tendo em vista o que prescreve o ordenamento jurídico, não há motivos 

para a modificação da decisão agravada, eis que a negativa da 

denunciação da lide não ocasionará qualquer prejuízo à Apelante, já que, 

caso seja definitivamente condenada, poderá ajuizar ação regressiva 

autônoma em face do terceiro causador do acidente. (...) (Ap 

155336/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 

08/08/2018) Portanto, pelas razões acima expostas, REJEITO referida 

preliminar. Nesta mesma toada, não merece acolhida a preliminar suscitada 

com relação a excludente de responsabilidade por fato de terceiro, 

consoante se depreende de entendimento pacificado pelos Tribunais: 

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES - PROCEDÊNCIA 

PARCIAL - ACIDENTE TRÂNSITO - PASSAGEIRO DE ÔNIBUS - 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE SEGURADORA E RESSEGURADORA - 

RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA 

DA EMRPESA TRANSPORTADORA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ALEGAÇÃO 

DE AUSÊNCIA DE CULPA PELO FATO DE TERCEIRO OU DE CULPA 

CONCORRENTE - REJEITADAS - LUCROS CESSANTES - SALÁRIO 

COMPROVADO - APURAÇÃO DE VALORES RESERVADO À LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA - POSSIBILIDADE - RECURSO DA RESSEGURADORA 

PROVIDO PARCIALMENTE - RECURSO DA SEGURADORA NOBRE E DA 

EMPRESA DE TRANSPORTES DESPROVIDOS. A responsabilidade da 

resseguradora limita-se ao repasse, para a seguradora, da importância 

prevista no contrato de resseguro. É dever da própria seguradora o 

pagamento total da condenação imposta por decisão judicial proferida em 

desfavor do segurado, nos limites da apólice.(Precedente REsp 

1178680/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 14/12/2010, DJe 02/02/2011).O fato de terceiro que exclui a 

responsabilidade do transportador é aquele imprevisto e inevitável, que 

nenhuma relação guarda com a atividade inerente ao transporte de 

pessoas. Não afasta a responsabilidade objetiva da ré, o fato de terceiro, 

equiparado a caso fortuito, que guarda conexidade com a exploração do 

transporte. Inteligência da Súmula 178 do STF "a responsabilidade 

contratual do transportador, pelo acidente com o passageiro, não é elidida 

por culpa de terceiro, contra o qual tem ação regressiva". (...) (Ap 

116739/2012, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/04/2013, Publicado no DJE 01/05/2013) 

Por tais motivos, REJEITO a preliminar supracitada. Lado outro, a requerida 

Nobre Seguradora do Brasil S/A, por sua vez, arguiu a inépcia da exordial, 

apontando a ausência de documentos e informações essenciais a 

propositura da demanda. Pois bem, in casu, em análise minuciosa a inicial, 

não foi constatada qualquer irregularidade e/ou vício capaz de configurar 

a alegada inépcia, estando esta em perfeita consonância com os 

requisitos legais previstos nos artigos 319 e 320, ambos do CPC, razão 

pela qual REJEITO a preliminar arguida. Superadas tais preliminares, passo 

a análise do pedido de concessão de assistência judiciária gratuita 

formulado pela seguradora requerida. Acerca do pleito, verifica-se que a 

segunda requerida obteve êxito em comprovar, não apenas que se 

encontra em liquidação extrajudicial, como também enfrenta sérias 

dificuldades financeiras, conforme pode ser observado através dos 

balancetes juntados em Id. 12466793 e seguintes, desse modo, DEFIRO os 

benefícios da AJG a Nobre Seguradora do Brasil S/A. No mais, não 

vislumbrando a ocorrência de nenhuma das hipóteses de extinção do 

processo (art. 354, do NCPC) ou de julgamento antecipado da lide (art. 

355, do NCPC), DECLARO O FEITO SANEADO na forma do artigo 357, do 

mesmo diploma legal. Anoto que a prova deverá recair sobre o seguinte: 

caracterização do dano material e moral indenizável, sem prejuízo de 

outros pontos controvertidos a serem sugeridos pelas partes no prazo de 

10 (dez) dias, a contar da intimação desta decisão. Especifico os MEIOS 

DE PROVA ADMITIDOS como sendo prova TESTEMUNHAL, PERICIAL e 

DOCUMENTAL. Ademais, no caso dos autos, inconteste a relação 

consumerista existente entre as partes, razão pela qual DEFIRO O PEDIDO 

DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do artigo 6º, VIII, do CDC e 

art. 373, §1º do CPC. INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 10 (dez) 

dias, manifestarem quanto às provas que pretendem produzir, assinalando 

que o silêncio será entendido como concordância com o julgamento 

antecipado da lide. Transcorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos conclusos para as deliberações pertinentes. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. INTIME-SE. Às providências. 

Sorriso, 24 de Agosto de 2018. Paula Saide Biagi Messen Mussi 

Casagrande Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004101-67.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FRASSETTO GOES (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVI DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004101-67.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA S/A REQUERIDO: DAVI DE SOUZA 

Vistos etc. Inicialmente, considerando a apresentação deposito judicial 

pelo requerido (id nº 14836516), no valor do débito apontado na inicial (R$ 

32.506,11), dentro do prazo legal, DEFIRO a purgação da mor, pelo que 

REVOGO a liminar de busca e apreensão. Em consequência, DETERMINO 

a expedição de mandado de restituição do veículo, nos termos do artigo 

3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69. Logo, fica prejudicado o pedido de juízo 

de retratação formulado pelo réu com base na interposição do recurso de 

agravo de instrumento. OFICIE-SE ao relator do agravo de instrumento 

noticiado no id. 14854289, cientificando-lhe desta decisão. Outrossim, 

INTIME-SE a parte autora para impugnar a contestação e o pedido de 

reconvenção, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, voltem os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário. SORRISO/MT, 24 de 

agosto de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 196986 Nr: 7964-14.2018.811.0040

 AÇÃO: Outras medidas provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA BEATRIS ARBO PERSICH - 

OAB:51877RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 7964-14.2018.811.0040

Código n° 196986

Vistos etc.

Considerando a implantação do Sistema Processo Judicia Eletrônico (PJe) 

na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas cíveis desta Comarca, por força da Portaria nº 

162/2016 – PRES, todos os novos feitos cíveis, a partir de 16/05/2016, 

devem ser distribuídos eletronicamente por meio do citado sistema.

Assim, ante a inadequação da via eleita para a distribuição, DETERMINO o 

cancelamento da distribuição desta ação, devendo a parte autora ser 

intimada para que promova a retirada do processo e correta distribuição, 

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de serem descartados 

os documentos, conforme art. 4º, § 1º e 2º da Portaria nº 162/2016 – 

PRES.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 90538 Nr: 2167-67.2012.811.0040

 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: HILDA QUADROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAULA BELLATO - 

OAB:14065/MT, FERNANDO BELATTO - OAB:9306/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT/3.127-A

 Código nº: 90538

Vistos etc.

I - RECEBO o cumprimento de sentença às fls. 282-285. PROCEDA-SE a 

secretaria com as alterações necessárias no sistema Apolo e capa dos 

autos.

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

o valor da dívida no total, sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por 

cento) e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 

10% (dez por cento) sobre o valor da execução, conforme § 1º, do art. 

523, do CPC/2015.

III – Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, deverá a 

Gestora Judiciária deverá certificar o ocorrido nos autos, e expedir, desde 

logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, nos termos do disposto no art. 523, § 3º do CPC.

 IV - Oferecida impugnação ao cumprimento de sentença, CERTIFIQUE-SE 

quanto à tempestividade, e INTIME-SE o credor para se manifestar no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 55945 Nr: 44-67.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROVARIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO NAVA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que transcorreu o prazo solicitado no petitório de fls.134, 

INTIMO a parte autora para se manifestar, requerendo o que de direito, no 

prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60857 Nr: 4148-05.2010.811.0040

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGG, LGG, VALDERES GUSTAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUVIR GATZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229-B, 

ELIANE FRUTO - OAB:11886

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora, para 

manifestar-se acerca da certidão negativa do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101748 Nr: 4644-29.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVANE LUCATELLI EVAGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos INTIMANDO a parte autora, para 

manifestar-se acerca da devolução da CARTA PRECATÓRIA, requerendo 

o que de direito, no prazo legal.

Olga Mazzei

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48481 Nr: 5442-63.2008.811.0040

 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: RODRIGO LUIZ GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JAIR GOBBI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE LIMA - 

OAB:149020/SP, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/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.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122731 Nr: 1037-37.2015.811.0040

 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: AR, OR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, FERNANDA LEMOS FERNANDES - OAB:18480/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SORRISO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS

 INCERTOS OU DECONHECIDOS

PRAZO: 40 (quarenta) DIAS

AUTOS N.º 1037-37.2015.811.0040 Código 122731

ASSUNTO: Inventário e Partilha

PARTE REQUERENTE: ADELIO ROGOVSKI e outros

 PARTE REQUERIDA: BRUNISSUAVA WEONSKI ROGOVSKI - ESPÓLIO

NOTIFICANDO(S): CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da 

existência e do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da 

petição inicial a seguir transcrita em resumo, bem como da r. 

decisão/despacho proferida(o) pelo juízo.

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: TRATA-SE DE PEDIDO DE ABERTURA DE 

INVENTÁRIO DOS BENS DEIXADOS POR BRUNISSUAVA WEONSKI 

ROGOVSKI, FALECIDA EM 31/10/2014, NESTA CIDADE, QUE FIGURAVA 

COMO MEEIRA NOS AUTOS DE ABERTURA DE INVENTÁRIO DE INÁCIO 

ROGOVSKI SOB O NÚMERO 4618-36.2010.811.0040, PELOS 

REQUERENTES ADELIO ROGOVSKI E ODILA ROGOVSKI, HERDEIROS, 

ALÉM DE MARIA INÊS ROGOVSKI, LENIRA ROGOSKI, OTILIA ROGOSKI, 

MADALENA ROGOSKI NOVELLO, MARGARIDA ROGOSKI ZIMMERMANN, 

DARCI ALEXANDRE ROGOSKI, ANDRÉ ROGOSKI, CARLOS PEDRO 

ROGOVSKI, IZABELA ROGOVSKI. JÁ NA INICIAL ARROLOU OS BENS A 

PARTILHAR E REQUEREU A NOOMEAÇÃO DO REQUERENTE ADÉLIO 

ROGOSVSKI COMO INVENTARIANTE.

DECISÃO/DESPACHO: “Processo: 1037-37.2015.811.0040 Código n° 

122731Vistos etc. Certifique-se o decurso do prazo para os herdeiros se 

manifestarem das primeiras declarações apresentadas em conjunto com a 

petição inicial. Sem prejuízo, certifique-se se houve a citação das 

Fazendas Públicas (Municipal, Estadual e Federal) e do Ministério 

Público.Caso negativo, expeça-se o necessário para a citação nos termos 

da decisão às fls. 31/32.Intime-se o inventariante colacionar aos autos 
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Certidão Negativa de Testamento, em nome do falecido, no prazo de 15 

(quinze) dias, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados, devendo ser observada a orientação contida no 

Provimento n. 56, de 14 de julho de 2016 do Conselho Nacional de Justiça 

– CNJ.Citem-se os demais interessados por edital, no prazo de 40 

(quarenta) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Sorriso/MT, 26 de 

julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, Analista Judiciária, digitei.

Sorriso - MT, 24 de agosto de 2018.

Joziane dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 20533 Nr: 733-24.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICLER JULIANA SGUAREZI, ABEL SGUAREZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Processo nº: 733-24.2004.811.0040

Código Apolo nº: 20533

Vistos, e etc.

Considerando que a parte executada não apresentou qualquer 

impugnação à penhora realizada nos autos, Defiro o pedido de 

levantamento dos valores bloqueados às fls. 423/424 em favor da 

exequente Janicler Juliana Sguarezi e às fls. 432/437 em favor de Abel 

Sguarezi, conforme dados bancários às fls. 441/441vº e 442/442vº.

Precluso prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão.

Após expedido o competente alvará de liberação, intime-se o exequente 

para dizer quanto ao cumprimento do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

constando na intimação que o seu silêncio será interpretado como 

reconhecimento tácito do adimplemento do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 10 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131212 Nr: 5999-06.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFTWILL SISTEMAS LTDA ME, WILLIAN 

SENA MORAES, HUMBERTO SILVEIRA NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SOFTWILL SISTEMAS LTDA ME, CNPJ: 

05042308000113, atualmente em local incerto e não sabido WILLIAN SENA 

MORAES, Cpf: 90506510115, brasileiro(a), casado(a), comerciante e 

atualmente em local incerto e não sabido HUMBERTO SILVEIRA NAVES, 

Cpf: 94506876172, Rg: 118900-0, 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, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

proposta pelo BANCO DO BRASIL S.A, em face de SOFTWILL SISTEMAS 

LTDA - ME, willian sena moraes e HUMBERTO SILVEIRA NAVES, estes 

últimos avalistas do primeiro devedor, tendo em vista a emissão, em favor 

dos executados, de um cédula de crédito comercial sob o número 

40/01516-5 no valor de R$49.460,99 (quarenta e nove mil, quatrocentos e 

sessenta reais e noventa e nove centavos, que não fora cumprida 

conforme o contrato acordado, em relação aos pagamentos, e com fulcro 

no art.1º da lei 6840/80 e art.585 do NCPC, a parte requerente busca via 

judicial.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 76.939,97 - Valor 

Atualizado: R$ 76.939,97 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Código Apolo nº: 131212.Vistos, etc.Defiro o pedido 

de fls. 197-198, 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.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Olga Talita Furlan 

Mazzei, digitei.

Sorriso, 23 de agosto de 2018

Joziane dos Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10304 Nr: 2145-29.2000.811.0040

 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: CLÓVIS HETZEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGUIBERTO ADELAR GABE, TV LAR 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON ACUNHA ROCHA - 

OAB:5489-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA STIEVEN PINHO 

BEDIN - OAB:9344-MT, DONATO CINTO - OAB:9.011, LUCIANO SILLES 

DIAS - OAB:6913-A-MT, MARIA JOSÉ DE MORAES - OAB:5121- B, 

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - OAB:6.934-B

 Certifico e dou fé que, revendo os presentes os autos verifico que o 

pagamento mencionado na petição de fls. 402, referente as guias de fls. 

355/356, o mesmo foi realizado de forma equivocada, pois a guia foi 

retirada como depósito judicial e o valor foi direcionada a conta única, 

informo que a guia correta referente as custas e taxas remanescentes 

deverá ser emitida pelo site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On 

Line – Primeira Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), 

preencher os campos com o nome único do processo e o CPF do pagante, 

após clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será 

gerada uma única guia com o valor total das custas, que após o 

pagamento deverá ser protocolada na Central de Arrecadação e 

Arquivamento, sob pena de ser lavrada certidão e encaminhada à 

Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, e/ou ser lavrada 

certidão para fins de protesto, sem prejuízos das devidas anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca, conforme determinação da CNGC/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 103425 Nr: 6434-48.2013.811.0040

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DRM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 
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OAB:11.284-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROGERIO MENDES - 

OAB:16057/MT

 ódigo Apolo nº: 103425

Vistos, etc.

Intimem-se as partes para especificar as provas que pretendem produzir 

na contenda, no prazo de 05 dias, justificando-as, sob pena de preclusão. 

Anoto que a inércia implicará em concordância com o julgamento 

antecipado da lide.

Caso manifestem interesse na produção de prova testemunhal, por 

economia dos atos processuais, apresentem, na oportunidade, rol nominal 

das testemunhas, com a qualificação necessária à intimação para 

audiência a ser eventualmente designada.

No mais, defiro o requerimento do Parquet de fl. 126, item “b”, para tal, 

oficie-se a Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso e Delegacia de Polícia 

de Sorriso, enviando cópia integral do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, 20 de março de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 38938 Nr: 1809-78.2007.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO DALLAGNOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O

 CERTIFICO e dou fé que, nos termos da decisão de fl. 146, procedo a 

intimação do executado para se manifestar quanto a petição do 

exequente, juntada às fls. 147-150.

Sorriso, 24 de agosto de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 29262 Nr: 3667-18.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAI, PDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT, MARIA JOSÉ DE MORAES - OAB:5121- B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fl. 100, quanto ao decurso de prazo para 

manifestação do executado, impulsiono os presentes autos para proceder 

a intimação da parte exequente para se manifestar no autos, requerendo o 

que entender de direito.

Sorriso, 24 de agosto de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106046 Nr: 9127-05.2013.811.0040

 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: NÉVIO MANFIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTIANE HECK 

LAZARINI FAXO - OAB:59.455, TIANE VIZZOTTO - OAB:12679-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR VIANA LUCENA - 

OAB:OAB/MT 19417, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT, 

HERMES DA SILVA - OAB:14884, LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488, VITOR 

ALMEIDA SILVA - OAB:14252/MT

 Certifico e dou fé que o Recurso de Apelação de fls. 1636/1667 foi 

interposto tempestivamente, bem como houve o recolhimento do devido 

preparo, que se encontra juntado à fl.1667. Desta forma, procedo a 

intimação da parte requerida para que, querendo, apresente 

contrarrazões do recurso interposto.

Sorriso, 24 de agosto de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40230 Nr: 3080-25.2007.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO DAL MOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERREIRA GARCIA - 

OAB:6129-B/7142-B, MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO - 

OAB:6129-B

 CERTIFICO e dou fé que, nos termos da decisão de fl. 208, procedo a 

intimação do embargante para se manifestar quanto a petição do 

embargado, juntada às fls. 209/212.

Sorriso, 24 de agosto de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 85508 Nr: 4854-51.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:Defensor Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIAN BARICHELLO - 

OAB:6512, GIOVANE MOISÉS MARQUES DOS SANTOS - OAB:MT-9647 

- B

 Tendo em vista a juntada aos autos da cópia de Autorização para 

Escritura expedida pela Colonizadora Feliz, procedo a intimação das 

partes para as providências pertinentes junto à colonizadora para 

regularização do bem imóvel objeto do litígio.

Sorriso, 24 de agosto de 2018.

Michelle Toscano de Brito Marques

Analista Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1004613-16.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO RICARDO ALVES (ADVOGADO(A))

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REI DO GRAO TRANSPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004613-16.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP REQUERIDO: REI 

DO GRAO TRANSPORTADORA LTDA Vistos etc. Cuida-se pedido de 

tutela de urgência cautelar proposto por Extraluz Móveis e 

Eletrodomésticos Ltda. em face de Rei do Grão Transportadora Ltda., 

ambos qualificados nos autos, aduzindo, em síntese, que é credora da 

requerida sobre o valor de R$ 5.094,76 (cinco mil e noventa e quatro reais 

e setenta e seis centavos), decorrentes de 04 (quatro) cheques nos valor 

de R$ 1.273,69 (um mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e nove 

centavos), pós-datados para o vencimento em 24/06/2018, 24/07/2018, 

24/08/2018 e 24/09/2018, todavia os dois primeiros cheques 

apresentaram, voltaram por falta de fundos. Segue afirmando que tomou 
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conhecimento sobre varias outras dívidas existentes em face da 

requerida, apontando que esta possui 04 (quatro) registros no SPC e 16 

(dezesseis) ocorrências de cheques sem fundos, aduzindo que as 

dívidas podem superar o capital da empresa a tornando insolvente. Por 

tais razões, ao final requer a concessão de tutela de urgência para 

proceder o arresto de bens para garantir a efetividade de eventual 

execução. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, fundamento e 

DECIDO. A tutela de urgência, enquanto modalidade de tutela provisória 

encontra-se amparada pelo artigo 300, caput, do Novo Código de 

Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), devendo ser concedida “quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo do 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Da leitura da norma, 

infere-se que a tutela de urgência, que pode ter natureza satisfativa 

(antecipação de tutela) ou cautelar, tem seu deferimento condicionado à 

presença dos clássicos requisitos: fumus boni iuris, consubstanciado na 

probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no 

risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil 

do processo (natureza cautelar). A verificação da presença de tais 

requisitos é feita em sede de cognição sumária, ou seja, com base na 

análise da probabilidade de o direito alegado ser reconhecido ao final, na 

sentença. A tutela em caráter antecedente é meio de preservação de 

outro direito, direito acautelado, objeto da tutela satisfativa e esta não visa 

à satisfação de um direito, mas, sim, assegurar a sua futura satisfação, 

protegendo-o. Assim, para o deferimento do pleito em tela, imperioso a 

verificação do preenchimento de dois requisitos citados, quais sejam, a 

probabilidade do direito e o perigo da demora. O primeiro requisito da 

cautelar, a probabilidade do direito, repousa na plausibilidade do direito 

alegado, guiado por um juízo superficial de cognição. Diz-se superficial 

porque, se a sentença cautelar é motivada por mero juízo sumário, a 

apreciação de liminar vem assentada num grau ainda menor de 

conhecimento. Com efeito, não é necessário que se tenha a certeza do 

direito do autor para concessão da medida liminar, mas, tão-somente, a 

probabilidade de ele sagrar-se vencedor. No caso, a probabilidade do 

direito está evidenciada nos documentos anexados aos autos, em 

especial nos cheques devolvidos nos ids nº 14644379 e 14644389, que 

evidencia a situação de mora da requerida, bem como o extrato de 

consulta ao SPC no id nº 14644443, que demonstra a existência de várias 

dívidas em seu desfavor. Nesse interim, há evidências suficientes para 

srinferir, num juízo de cognição não exauriente, que as restrições 

impostas à requerida por falta de pagamento trazem o risco do 

inadimplemento da dívida e insucesso de futura execução dos cheques, 

evidenciando assim o periculum in mora. Ademais, ainda que haja dúvidas 

sobre a devolução dos cheques apresentados pelo autor, a caução 

indicada na peça inicial se mostra capaz de assegurar este juízo de 

eventual prejuízo contra as requeridas. A caução no presente caso se 

mostra medida eficaz contra os prejuízos da requerida no caso de 

improcedência da demanda demanda, permanecendo em sintonia com o 

disposto no Código de Processo Civil, a dizer: Art. 297. O juiz poderá 

determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da 

tutela provisória. Nesse sentindo caminha a jurisprudência: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NO ARESTO 

EMBARGADO – EXISTÊNCIA – EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA A 

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE NO CASO 

CONCRETO – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – DEMAIS MATÉRIAS DE 

INSURGÊNCIA NÃO DECIDIDAS PELO JUÍZO A QUO – PRETENSÃO DE 

REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO 

EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – PEDIDO DA EMBARGADA DE 

CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EM 

RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – 

DESCABIMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS 

INFRINGENTES. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz poderá, 

conforme o caso, exigir caução idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer; medida desnecessária na hipótese. 

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e 

decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a 

dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão 

jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). 

Não evidenciado o manifesto caráter protelatório dos embargos de 

declaração, não há que se falar na aplicação da multa prevista no art. 

1.026, §2º, do Código de Processo Civil/2015. (TJMT - ED 21630/2017, 

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 

13/07/2017) Ante os exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar o arresto, dos bens da requerida, no montante suficiente à 

satisfação do crédito apontado nos autos (R$ 5.094,76). Fica o sócio 

representante da empresa autora, nomeado como fiel depositário dos 

bens a serem arrestados, sob as penas da lei, podendo indicar outra 

pessoa como depositaria, devendo, para tanto, informar previamente sua 

autorização nos autos. Antes da expedição do mandado de arresto, 

determino que se tome por termo a caução oferecida. LAVRE-SE o 

respectivo termo de caução do bem ofertado (id nº 14644436) e, após, 

EXPEÇA-SE então mandado de arresto e depósito. DESIGNE audiência de 

conciliação/mediação no CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na 

pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade designada; 

CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as partes cientes 

de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou por 

representante com procuração específica, com outorga de poderes para 

negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Sendo inexitosa a tentativa de 

composição, o prazo de 05 (cinco) dias (art. 306, CPC) para contestar o 

pedido terá início na data da audiência de conciliação. Intime-se o(s) 

patrono(s) da Requerente, via DJe, do inteiro teor desta decisão, bem 

como para, no prazo de 30 (trinta) dias, aditar a inicial com o pedido 

principal, sem necessidade de pagamento de custas (CPC/2015, art. 308). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. SORRISO/MT, 24 de agosto de 2018.

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1004371-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI (ADVOGADO(A))

JAQUELINE CABRAL ANDRADE (ADVOGADO(A))

SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACSON CELIO LUIZ (RÉU)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004371-57.2018.8.11.0040. AUTOR: 

SIMARA PRISCILA FORSTER FRITSCH RÉU: JACSON CELIO LUIZ Vistos 

etc. Cuida-se de ação de interdito proibitório ajuizado por Simara Priscila 

Fortes Fritsch em face de Jacson Celio Luiz, ambos qualificados nos 

autos, aduzindo em síntese, que as pares mantiveram um relacionamento 

amoroso até o mês de dezembro de 2016, durante o relacionamento o 

requerido deu a autora um animal de estimação, cadela da espécie 

Yorkshire, relatando que o animal sempre permaneceu sob sua posse. 

Entretanto, após visualizar mensagens publicadas em sítio eletrônico de 

redes sociais do requerido, verificou o tom de ameaça do réu em tomar a 

posse do animal, requerendo em sede de liminar o interdito proibitório a fim 

de coibir qualquer ato de ameaça à posse da requerente. Determinou-se a 

intimação da autora para comprovar a hipossuficiência (id nº 14507397). 

No id nº 14727060, a autora juntou comprovante de recolhimento das 

custas processuais. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório, 

fundamento e DECIDO. Sobre o interdito proibitório, preleciona o artigo 567 

do Código Processo Civil que: “O possuidor direto ou indireto que tenha 

justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o 

segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em 

que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o 

preceito”. De acordo com o disposto na seção II do capítulo III “O possuidor 

tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no 

de esbulho” (art. 560 do NCPC). Conforme os preceitos legais disposto no 

artigo 561 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de 

reintegração de posse é necessário que o autor comprove: “a sua posse, 

a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e 

a continuação da posse embora turbada, na ação de manutenção, ou a 

perda da posse, na ação de reintegração”. Com efeito, dos documentos 

que escoltam o pedido da autora não restou sobejamente comprovada a 

presença dos requisitos necessários para concessão da medida, razão 

pela qual o indeferimento é medida que se impõe. Isso porque embora 

demonstrada, ainda que precariamente, a posse atual sobre o semovente, 

a publicação das mensagens do requerido em sua rede social “Facebook” 

não formam convicção suficiente da suposta intenção do requerido em 

tomar a posse do animal. Deste modo, não havendo prova suficiente da 

turbação alegada a medida liminar deve ser indeferida. Ante o exposto, 

INDEFIRO o pedido liminar. DESIGNE audiência de conciliação/mediação no 
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CEJUSC local. INTIME-SE a parte requerente, na pessoa do advogado, 

para comparecimento a solenidade designada; CITE-SE a parte requerida 

para comparecimento. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento 

é obrigatório (pessoalmente ou por representante com procuração 

específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). As partes 

devem estar acompanhadas de seus advogados (art. 334, § 9º, NCPC). 

Caso a parte ré faça uso da previsão do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo 

inicial do prazo para a contestação será a data do protocolo da 

manifestação do seu desinteresse na audiência de conciliação, ficando 

desde já determinado o cancelamento da solenidade. Caso infrutífera a 

conciliação ou verificada a ausência de qualquer parte, o prazo para a 

parte requerida contestar a ação terá início na data da audiência (art. 335, 

I, NCPC). Decorrido o prazo para contestar o pedido, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), 

INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do NCPC, nos 

seguintes termos: Havendo revelia, informe se quer produzir outras 

provas ou se deseja o julgamento antecipado; Havendo contestação, 

deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e 

apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; 

Em sendo apresentada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, 

deverá apresentar resposta à reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes 

para que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especifiquem as provas 

que pretendem produzir, justificando, objetiva e fundamentadamente, a 

sua relevância. Registre-se, ainda, que não serão consideradas 

relevantes as questões não adequadamente delineadas e fundamentadas 

nas peças processuais, além de todos os demais argumentos 

insubsistentes ou ultrapassados pela jurisprudência reiterada. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. SORRISO/MT, 24 de agosto de 

2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001970-22.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES (REQUERENTE)

MARCOS ROGERIO MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO CHAGAS BARRETO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001970-22.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: MARIA DE FATIMA LIMA RODRIGUES REQUERIDO: 

FRANCISCO CHAGAS BARRETO DE OLIVEIRA Vistos etc. Maria de Fatima 

Lima Rodrigues propôs o presente pedido de alvará judicial para 

levantamento de valores FGTS, PIS/PASEP, em nome do de cujus 

Francisco Chagas Barreto de Oliveira, falecido em 07/09/2016. Para tanto, 

a requerente aduz que era convivente do de cujus, e que não tiveram 

filhos, figurando única herdeira. A inicial foi recebida (id nº 8294862), 

determinando a expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal. A Caixa 

econômica apresentou resposta do ofício no id nº 9966558. O Ministério 

Público manifestou seu desinteresse no feito (id nº 11819823). Em 

seguida, vieram os autos conclusos. DECIDO. Verifico não ser necessária 

a produção de prova em audiência, pois os elementos coligidos nos autos 

permitem a solução da controvérsia, sendo caso de julgamento antecipado 

da lide. De outro lado, verifico que estão presentes os pressupostos 

processuais, bem como as condições da ação, motivo pelo qual passo ao 

exame do mérito. O art. 666 do Código de Processo Civil prevê que 

independerá de inventário ou arrolamento o pagamento dos valores a que 

refere a Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980. Importante trazer à 

baila alguns artigos do Decreto 85.845 de 1981, que regulamentou a Lei 

6.858/1980. Art. 1º - Os valores discriminados no parágrafo único deste 

artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em 

quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2º. 

Parágrafo Único. O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes 

valores: I - quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus 

empregados, em decorrência de relação de emprego; II - quaisquer 

valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, 

Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos 

servidores; III - saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP; IV - restituições 

relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas 

físicas; V - saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de 

poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não 

ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a 

inventário. Diante dessa perspectiva, a lei autoriza o pagamento aos 

sucessores do falecido, na forma da lei civil “Art. 5º Na falta de 

dependentes, farão jus ao recebimento das quotas de que trata o artigo 1º 

deste decreto os sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em 

alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, 

independentemente de inventário ou arrolamento”. No caso dos autos, a 

autora demonstrou a qualidade de herdeira em relação ao falecido, 

conforme documentos sob id nº 6147141, bem como restou comprovado a 

existência de valores referentes a Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP (id nº 9966558), razão pela 

qual a procedência do pedido é medida que se impõe. Ante ao exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 487, I do CPC e, por 

conseguinte, AUTORIZO o requerente a promover o levantamento dos 

valores indicados no ofício nº 57/2017 da Caixa Econômica Federal (id nº 

9966558). EXPEÇA-SE O ALVARÁ, com a transcrição da presente 

decisão. Sem custas e sem honorários advocatícios. Após o trânsito em 

julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautelas de praxe. ÀS PROVIDÊNCIAS. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. SORRISO, 24 de agosto de 2018.

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1003045-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. (AUTOR(A))

S. A. C. D. R. B. B. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003045-62.2018.8.11.0040. AUTOR: 

LARISSA GASTALDON RÉU: JORGE CICHACZEWSKI VISTOS. A 

cumulação de ritos em execução de alimentos acarreta tumulto 

procedimental, em especial diante das consequências pelo não pagamento 

da verba devida (PRISÃO: para as três últimas prestações anteriores ao 

ajuizamento da ação; PENHORA: para as prestações pretéritas). Ainda 

que o art. 780 do NCPC permita a cumulação de várias execuções no 

mesmo feito, entendo que a regra é incabível no rito de cobrança da verba 

alimentar. Mesmo porque, se efetuado pagamento parcial pelo executado, 

haveria dificuldade em se identificar a qual parcela se refere, o que 

certamente gera tumulto na marcha processual. A propósito, vejamos o 

precedente abaixo: “APELAÇÃO CIVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. 

CUMULAÇÃO DOS RITOS DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INVIABILIDADE. 

PAGAMENTO PARCIAL QUE NÃO ACARRETA EXTINÇÃO DO FEITO. 1. A 

Conclusão nº 22 do Centro de Estudos do TJRGS é clara ao dispor que: 

"Não deve ser admitida, em um mesmo processo, de forma simultânea ou 

sucessiva, a execução de alimentos pela via expropriatória e coercitiva. 

(Unanimidade)" 2. A execução de alimentos pelo rito da coerção pessoal, 

nos termos do art. 528, §7º, do NCPC, abrange as três parcelas anteriores 

ao ajuizamento da execução e aquelas que se venceram no curso da 

demanda. Conclusão n.º 23 do Centro de Estudos desta Corte de Justiça e 

o verbete sumular n.º 309 do Superior Tribunal de Justiça. Embora tenha 

havido pagamento parcial do débito, não houve adimplemento do total das 

prestações alimentares vencidas, razão pela qual cabível o 

prosseguimento da execução. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70072564917, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 09/03/2017) – 

destaquei”. Assim, INDEFIRO de plano a cumulação da cobrança 

pretendida pela parte exequente e DETERMINO sua intimação para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar por qual rito seguirá a execução, 

apresentando planilha atualizada com as prestações que deseja cobrar, 

consignando-se que o silêncio importará no processamento da execução 

pelo rito expropriatório. Após, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004716-23.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JLB AGRONEGOCIOS LTDA (REQUERENTE)

Noeli Ivani Alberti (ADVOGADO(A))

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEORDANO ISRAEL SOBRINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004716-23.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: JLB AGRONEGOCIOS LTDA REQUERIDO: GEORDANO 

ISRAEL SOBRINHO VISTOS. 1.) CUMPRA-SE, conforme deprecado, 

servindo cópia como mandado. 2.) Após, devolva-se ao Juízo Deprecante, 

com as homenagens e baixas de estilo. 3.) Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140182 Nr: 10705-32.2015.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA DE ALMEIDA RICARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153.447, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 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.

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002274-21.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. E. M. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

L. B. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Expedido por ordem do(a) 

MM. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Dados do processo: Processo: 

1002274-21.2017.8.11.0040; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PETIÇÃO (241)/[Alimentos, Guarda]. Partes do processo: 

REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: JOSÉ EUSEBIO MARINHO, BRASILEIRO, FILHO DE VICÊNCIA 

PAULA MARINHO, ATUALMENTE EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO 

Finalidade: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 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. INTIMAÇÃO da 

mesma DO DEFERIMENTO DA LIMINAR QUE DEFERIU A GUARDA 

PROVISÓRIA DO INFANTE À SUA GENITORA, BEM COMO OS ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS NO VALOR EQUIVALENTE A 30% DO SALÁRIO MÍNIMO 

NACIONAL VIGENTE, QUE DEVERÁ SER PAGO MENSALMENTE PELO 

REQUERIDO ATÉ O DIA 10 DE CADA MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO. 

Resumo da Inicial: A genitora do menor R N da S M compareceu no 

Ministério Público a fim de ingressar com ação de guarda para que seja 

deferida em favor da mesma, a fim de regulamentar a situação de fato 

existente, uma vez que o requerido não tem contribuido para o sustento de 

seu filho, pois não está pagando a pensão alimentícia. Requer: guarda 

provisória do menor em favor de sua genitora, fixados alimentos 

provisórios a serem pagos mensalmente pelo requerido no valor de 30 por 

cento do salário mínimo; citação do requerido por edital. Ao final requer a 

confirmação da liminar vindicada. Despacho/Decisão: VISTOS. 1. 

Esgotadas as possibilidades de localização pessoal da parte requerida, 

CITE-SE por edital, na forma da lei processual vigente (artigos 256/257, 

NCPC), consignando as advertências legais (artigos 335/336 e 344, 

NCPC). 2. Decorrido o prazo de resposta e não havendo manifestação nos 

autos, CERTIFIQUE-SE a ocorrência. Nessa hipótese, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual, como curador especial, na forma do artigo 72, inciso II, 

do NCPC, concedendo-lhe vista dos autos pelo prazo legal para 

apresentação de resposta. 3. Após, renove-se vista à parte autora, e, na 

sequência, ao MPE.4. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Advertência: E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 

ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 

que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

dtjag, digitei. SORRISO, 24 de agosto de 2018. DANILA TRINDADE JEPPEZ 

ALBANEZ Gestora Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO E 

INFORMAÇÕES: Rua Canoas, 641, Centro, SORRISO - MT - CEP: 

78890-000 - TELEFONE: ( )

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000028-86.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (ADVOGADO(A))

ROSELI APARECIDA TERCAL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000028-86.2016.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ROSELI APARECIDA TERCAL EXECUTADO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Considerando que o 

executado concordou com os valores apresentados pelo exequente (ids. 

12694921 e 12694918), 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000218-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA (ADVOGADO(A))

JOSE CALEFI (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: 1000218-49.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: 

JOSE CALEFI EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS Visto/DH Considerando que o executado concordou com 

os valores apresentados pelo exequente id. 13152686-Pág.1-4, 

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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 167074 Nr: 1655-11.2017.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: JOÃO PAULO SOUZA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM 

RADIOLOGIA 12ª REGIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANE HELENA PILLA JULIÃO 

- OAB:345803-SP, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEVELYN DE SOUZA MARTINS 

LOPES - OAB:11883/MS, JOÃO BATISTA DA SILVA - OAB:14972/GO

 Vistos/BG.

Intime-se a exequente para, no prazo de 05 dias, informar se houve a 

quitação do débito, conforme se depreende à fl. 59.

Satisfeita a obrigação, ou decorrido o prazo sem manifestação da 

exequente, o que se entenderá por concordância tácita, julgo e declaro 

extinto o presente processo nos termos do art. 924, inciso II do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas processuais indevidas.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 99555 Nr: 2194-16.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUREMA RODRIGUES TOMAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA CAROLINE NICOLAU - 

OAB:17456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/IC.

Considerando que o exequente concordou com os cálculos apresentados 

pelo executado à fl. 187, 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.

No mais, condeno o exequente ao pagamento de honorários de 

sucumbência ao procurador do executado, os quais fixo em R$200,00, 

nos termos do § 8º do art. 85, do NCPC, eis que, nos termos do §7º do 

mesmo diploma legal, somente não serão devidos honorários no 

cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, quando a mesma não 

tenha sido impugnada.

Efetuado o pagamento, expeça-se o competente alvará ao titular do direito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 101232 Nr: 4075-28.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANP -AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MERCANTIL INDUSTRIAL DOS 

PRODUTORES DE SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto/IC

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fl. 

28, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

 Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 61731 Nr: 5024-57.2010.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS HENRIQUE GIOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469/A

 Visto/IC

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fl. 

33, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

 Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 58135 Nr: 6821-05.2009.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SORRISO -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNILARIA SORRISO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAM HÚNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9 546-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Visto/IC

Considerando que foi satisfeita a obrigação, conforme demonstrado às fls. 

76-77, julgo e declaro extinto o presente processo nos termos do art. 924, 

inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Custas, pelo executado.

 Condeno o executado ao pagamento dos honorários advocatícios à parte 

exequente, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 

85, do Novo Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito com as 

respectivas baixas e cautelas de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 110744 Nr: 2908-39.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANIELE DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos/ IC.

Considerando que o executado não impugnou os cálculos apresentados 

pelo exequente às fls.135-145, homologo-os e determino a expedição de 

Precatório/RPV, conforme o caso, nos termos do art. 535 e seguintes do 

NCPC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 98192 Nr: 717-55.2013.811.0040

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GENIPLO PELIZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

OAB:PROCURADOR/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISA ALBINO DA SILVA DE 

CAMPOS PONTES - OAB:12.414/MT, SAMUEL DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12614-B
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 Visto/DH

Em tempo, adimplida a execução (fl. 60), determino a liberação dos valores 

bloqueados na fl. 49, devendo a parte executada indicar conta bancária 

para expedição do alvará em seu favor.

Cumpra-se, observando-se os demais comandos lançados na fl. 62.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004877-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BRUNO MARTINS DORIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo: 1004877-33.2018.811.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar as partes reclamante(advogado) de que foi designado o 20 

DE FEVEREIRO DE 2019 ÀS 08:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono cientificado de que deverá trazer a parte 

reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a parte 

reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 24 de Agosto de 2018. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002560-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (ADVOGADO(A))

DEJAIR RODRIGUES RAMOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REQUERIDO)

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. 

(REQUERIDO)

 

DECISÃO Processo: 1002560-62.2018.8.11.0040. REQUERENTE: DEJAIR 

RODRIGUES RAMOS DA SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL - UNIC 

RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA., UNIC SORRISO LTDA 

Vistos etc. No que tange à medida de urgência pretendida, verifico que se 

sustenta em alegação de inexistência de débito, o que recomenda 

flexibilização da exigência probatória, estabelecido que não teria a parte 

reclamante como provar fato negativo. Ademais, a própria UNIC confirmou 

no Num. 13159706, em contra notificação extrajudicial a inexistência de 

débitos em nome do reclamante. Verifica-se pelos documentos 

apresentados que de fato a reclamante possui financiamento estudantil e 

bolsa ao custeio de 100% dos encargos educacionais, de sorte que, em 

primeira análise, evidenciada a probabilidade do direito. Demais disso, já 

pacificada a proibição de aplicação de penalidades pedagógicas ao aluno 

de instituição de ensino superior por eventual inadimplência, em razão de 

expressa vedação legal do artigo 6º, § 1º, da Lei 9.870/99. Ainda, se 

procedentes as alegações da reclamante, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes do impedimento 

da liberação do portal acadêmico à reclamante, mormente no período de 

avaliação. Por fim, tem-se que a parte reclamada poderá, com singeleza 

abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo a 

restabelecer imediatamente a cobrança, sem prejuízo das sanções 

cabíveis na hipótese. Diante desse contexto de verossimilhança e 

urgência, em que satisfeitos os requisitos estabelecidos no art. 300 do 

NCPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para o 

efeito de: a) determinar que a reclamada UNIC SORRISO providencie a 

rematrícula da reclamante no curso de direito e frequência às aulas, bem 

como proceda o desbloqueio de acesso à reclamante ao portal acadêmico 

destinado às atividades/avaliações virtuais e estenda o prazo para 

entrega de tais atividades/avaliações em, no mínimo, 07 (sete) dias, caso o 

desbloqueio ocorra após o término do prazo limite para a entrega, tudo até 

o julgamento final da ação, bem como para determinar a imediata 

suspensão dos efeitos do protesto, em razão dos débitos objeto da ação. 

O prazo de cumprimento desta decisão vai fixado em 05 (cinco) dias úteis, 

sob pena de multa por descumprimento, que fixo no valor de R$2.000,00 

(dois mil reais). Consigno que a rematrícula só não pode ser negada em 

razão dos fatos tratados neste feito. Oficie-se ao Cartório competente, 

para suspensão do protesto. No mais, proceda-se com o necessário à 

realização da audiência designada nos autos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004880-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI PESAMOSCA (REQUERENTE)

LARISSA INA GRAMKOW (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo: 1004880-85.2018.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte reclamante de que foi designado o 20 DE FEVEREIRO DE 

2019 ÀS 08H40MIN. para realização da audiência de conciliação, ficando 

ciente a parte interessada que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito, bem como fica desde logo o patrono cientificado de que 

deverá trazer a parte reclamante independente de sua intimação. 

Sorriso/MT, 24 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 31801 Nr: 990-78.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR HENRIQUE DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERBICAR VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORTON EMMEL MÜHLBEIER - 

OAB:22.720, VANESSA ZUCCHI - OAB:28434

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono este autos a fim de intimar o advogado da parte exequente para 

que, no prazo de 05 (cinco)dias, apresente cálculo atualizado da dívida 

objeto da presente demanda, a fim de que seja expedida certidão de 

crédito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 27122 Nr: 1644-02.2005.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE DE FATIMA GARDIN RUBIN, GABRIELA 

GARDIN RUBIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR CAPOANI - ESPOLIO, VERA LUCIA 

SALETE DE SOUZA CAPOANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giliandra Cristina Dallagnol - 

OAB:15388-O, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:7720-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO BRESCOVICI - 

OAB:11280

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o patrono da parte executada do 

despacho proferido, que segue com sua parte principal transcrita' Sem 

prejuízo de tal providência, a fim de superar a discussão acerca da 

penhora, levada a efeito, intime-se a inventariante (por procurador) a 

apresentar, ao menos e no prazo de 10 dias, proposta intermediária para 

solução definitiva da contenda, sobretudo porque, ante as primeiras 

declarações apresentadas (fl. 216), além do imóvel invectivado, o de cujus 

deixou um veículo para partilha, com valor declarado de R$ 4.000,00, 

lembrando que, nos termos do artigo 1.997, do CC, a herança responde 

pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só 

respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na 

herança lhe coube"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Érico de Almeida Duarte

 Cod. Proc.: 23479 Nr: 3320-53.2003.811.0040

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

 PARTE AUTORA: JONI ROBERTO BISCHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REJANE POTRICH ZEN, ADMIR ANTÔNIO ZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA INÁ GRAMKOW 

MESQUITA - OAB:8196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:11047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B

 Processo: 3320-53.2003.811.0040 – CÓDIGO: 23479

C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar as partes (advogados) de que foi 

designado o 07 de Novembro de 2018 às 11:10horas para realização da 

audiência de conciliação. Ficando os patronos cientificados de que 

deverão trazer as partes independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

 Certifico ainda o executado(advogad) de que foi efetuada a penhora nos 

autos conforme 65/68, para que querendo poderá interpor embargos ate a 

data audiência acima designada.

Sorriso/MT, 24 de Agosto de 2018.

 Cristiane V. Kuhn

 Técnica Judiciária

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003367-82.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAUDIANA VICCINI (REQUERENTE)

EMANUELLE MANDU GAIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003367-82.2018.8.11.0040. REQUERENTE: LAUDIANA VICCINI 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SORRISO/MT 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido com 

Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta por LAUDIANA VICCINI, 

em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE SORRISO, 

alegando que a substituída necessita do medicamento denominado 

enoxaparina 40 mg, uma vez que está gestante, necessitando utilizar 

diariamente referido medicamento, sob pena de sofrer trombofilia e risco 

de óbito fetal, requerendo que ao final fosse confirmada a tutela 

antecipada. Com a exordial juntou documentos. Parecer do NAT no Num. 

14135411, relatando que o medicamento já foi aprovado pela CONITEC 

para ser incorporado na lista do SUS, porém não houve a implementação, 

até o momento, pelo Ministério da Saúde. A tutela antecipada fora deferida 

no Num. 14139451. A parte autora requereu no Num. 14566227o bloqueio 

de verbas pública para aquisição do medicamento que necessita a 

paciente. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Cumpre observar que o presente 

feito prescinde de dilação probatória, haja vista que embora contenha 

matéria de fato e de direito, está suficientemente instruído para receber o 

julgamento, consoante prevê o art. 355, I, do NCPC. O Município de Sorriso 

sustentou, em contestação, a falta de responsabilidade do mesmo em 

fornecer o medicamento à paciente. Referida alegação ficou comprovada 

pelos orçamentos juntados no Num. 14614937, na qual consta que 

referido medicamento é de alto custo. Conforme precedente estabelecido 

pelo E. TJMT, recentemente, nos autos da Apelação n. 75741/2017: “(...) 

Deve-se evitar impor ao Município a obrigação de prestar um serviço, por 

exemplo, de alta complexidade, sob pena de lhe causar seríssimos 

prejuízos financeiros que, sem dúvida, irão comprometer sua organização 

político institucional, atingindo diretamente aquela parte da população que 

mais necessita. É necessário uma visão macro nas demanda de saúde. O 

ingresso indiscriminado de ações contra o Município, ente sabidamente 

mais frágil no pacto federativo, pode ensejar um sério desequilíbrio em 

suas contas, pois é imprescindível compreender que toda prestação 

pública demanda, de forma antecedente, a correspondente previsão 

orçamentária (...)”. (TJMT Primeira Câmara De Direito Público e Coletivo, Ap 

75741/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, J. 04/12/2017, 

DJE 16/02/2018). Referido precedente esclarece que não se deve levar a 

interpretação da solidariedade, nas ações e serviços de saúde, às últimas 

consequências, não podendo impor aos municípios, indiscriminadamente, 

obrigações de altíssimo valor. Ademais, os próprios Enunciados n. 08 e 

60, do Fórum Nacional de Saúde do CNJ, preveem a observação da 

divisão de competências entre os entes públicos, in verbis: “ENUNCIADO 

N.º 8 Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem 

ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição 

de competência entre os gestores. ENUNCIADO Nº. 60 – Saúde Pública - A 

responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o 

Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu 

cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas 

de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso 

de descumprimento”. É sabido que a responsabilidade dos entes públicos 

é repartida, nos seguintes termos: (I) União – procedimentos de alta 

complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) 

municípios – ações básicas e as de baixa complexidade. No caso dos 

autos, o que se pretende é a disponibilização de medicamento de alto 

custo. In casu, nos termos da fundamentação acima, deve ser flexibilizada 

a responsabilidade solidária para o Município de Sorriso, ora requerido, 

uma vez que é possível constatar qual é o ente federado responsável pela 

disponibilização do tratamento à paciente (Estado), razão pela qual o feito 

deve ser julgado improcedente em relação ao segundo requerido 

(Município de Sorriso), ante a repartição de competências. Quanto ao 

Estado de Mato Grosso, o feito deve ser julgado procedente. Ao Estado 

democrático pesa o dever de assegurar, na sua mais ampla feição, o 

direito à saúde a todos os indivíduos, indistintamente, na medida em que 

deve providenciar a implementação de ações e políticas públicas que 

promovam e garantam, de modo universal e em igualdade de acesso, a 

consecução de tal direito a todos os cidadãos. Sintetizando a matéria, 

pode-se retratar representando que, ao Estado incumbe o encargo de 

viabilizar, de modo gratuito, em prol de uma generalidade de pessoas que 

necessitarem, assistência farmacêutica e médico-hospitalar, mediante o 

fornecimento de medicamentos, acesso à supervisão por profissional da 

área da saúde e/ou de intervenções cirúrgicas, indispensáveis à 

prevenção, ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação do indivíduo. 

Nesse idêntico sentido, não é outro o entendimento sufragado pelo Egrégio 

STF, cuja ementa transcrevo: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. 

MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793. 

HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE 

NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência 

desta Corte firmou-se no sentido de que é obrigação solidária dos entes 

da Federação promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde (grifei), tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento em favor do recorrido, podendo qualquer deles, União, 

Estados, Distrito Federal ou Municípios figurar no polo passivo. II- Nos 

termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, 

uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III – Agravo 

regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no 

art. 1.021, § 4º, do CPC”. (STF. 2ª T. ARE 963221 AgR, Relator(a): Min. 

RICARDO LEWANDOWSKI, J. 28/10/2016, DJe-243 17-11-2016) Pois bem, 

tracejadas tais premissas, ao excursionar o exame a respeito do cipoal de 

circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, verifica-se 

que a paciente se submeteu a avaliação médica, subscrita por profissional 

da área médica e devidamente habilitado para o desempenho de tal mister, 

oportunidade em que restou evidenciado que ela necessita do 

medicamento, objetos da demanda. Assim, como forma de emprestar 

efetividade à regra constitucional que consagra o direito à saúde, 

considero que, a procedência do pedido formulado, nos moldes em que foi 

deduzido, é medida que se impõe. Outrossim, embora o Ministério da 

Saúde não tenha publicado, até o momento, o Protocolo Clínico e Diretriz 

Terapêutica da referida patologia, não tendo o Estado de Mato Grosso, do 

mesmo modo, incorporado referido medicamento nas Políticas Públicas do 

Estado, fato é que o medicamento enoxaparina 40 mg, já foi submetido a 

avaliação da CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia 

do SUS) e da Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica, pela 

Portaria n. 10, de 24 de janeiro de 2018 (DOU 25/01/2018 - nº 18, Seção 1, 

pág. 124)[1], a qual incorporou o referido medicamento para o tratamento 

de gestantes com trombofilia no âmbito do SUS, Portaria esta que, 
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segundo seu art. 2º, o SUS teria o prazo de 180 dias para efetivação. 

Estando o prazo de efetivação pelo SUS do referido medicamento 

encerrado e, não tendo o ente público incorporado o referido fármaco, no 

prazo concedido, nas Políticas Públicas, não pode o cidadão ser 

penalizado por inércia do Estado, cujo medicamento já se encontra 

incorporado para o tratamento em questão, em razão de Portaria expedida 

pela CONITEC. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial, fazendo-o com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de CONDENAR o requerido 

ESTADO DE MATO GROSSO, a obrigação de fazer, consubstanciada na 

disponibilização do medicamento enoxaparina, no prazo de 05 dias, 

contados da intimação da presente sentença. No mais, julgo 

IMPROCEDENTE os pedidos em face do MUNICÍPIO DE SORRISO. Para o 

caso de descumprimento, incorrerá o responsável em eventual 

improbidade administrativa e responsabilização criminal por desobediência, 

prevaricação ou outro tipificável à espécie. No mais, inobstante o bloqueio 

de valores ser medida de natureza excepcional, a efetivação da tutela 

concedida no presente caso está relacionada à preservação da saúde da 

requerente, de modo que a ponderação entre os valores predispostos, 

através dos princípios constitucionais que regem a matéria, deve 

privilegiar a proteção do bem de maior peso no caso concreto. Sobre a 

matéria, observe-se a jurisprudência de escol: “CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER – DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – MEDICAMENTO – 

BLOQUEIO ON LINE – MEDIDA EXCEPCIONAL – SENTENÇA RETIFICADA 

PARCIALMENTE. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos 

entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e 

cirurgias, em todos os graus de complexidade, além da dispensação de 

medicamentos, indispensáveis ao cidadão, a quem deve o gestor prestar 

incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196). O bloqueio on line é 

medida excepcional, só devendo ser aplicada, quando há demonstração 

de inadimplemento reiterado e injustificado ou manifesta ameaça de 

descumprimento da decisão judicial”.(TJMT. 3ª Câmara Cível. ReeNec 

114384/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, J. 10/10/2016, DJE 17/10/2016) 

Ademais, não vislumbro qualquer prejuízo à coletividade, tampouco ofensa 

aos princípios da legalidade, da igualdade, da razoabilidade, da harmonia e 

independência dos poderes, ou ao disposto no art. 100, da CF, porquanto 

o que se busca com o bloqueio dos valores é a plena satisfação de 

direitos fundamentais do cidadão, quais sejam a vida (art. 5º, da CF) e a 

saúde (arts. 6º e 196, da CF), inexistindo alternativa, vez que há 

desobediência contumaz do poder público. Assim, DETERMINO o bloqueio 

do valor de R$13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) DAS CONTAS 

BANCÁRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO (CNPJ 03.507.415/0001-44) 

correspondente à aquisição de 31 caixas do medicamento que necessita a 

paciente (Num. 14614937). Após o trânsito em julgado da presente 

decisão, proceda-se com a transferência do valor à conta bancária do 

Município de Sorriso, o qual deverá ser intimado para tanto, a fim de 

intermediar a contratação do medicamento intimando-o que deverá prestar 

contas nos autos no prazo de 30 dias, nos termos do art. 11 do 

Provimento 02/2015 – CGJ. Com a juntada da prestação de contas, 

intime-se o Estado de Mato Grosso para que se manifeste, o qual poderá 

adotar as providências necessárias, inclusive informar acerca da 

documentação comprobatória dos gastos às Secretárias de Saúde e de 

Fazenda e, aos órgãos de controladoria interna. Sem custas e honorários, 

nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95. Sentença não sujeita à 

remessa necessária, nos termos do art. 11, da Lei n. 12.153/09. 

P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e  [ 1 ] 

https://www.lex.com.br/legis_27605763_PORTARIA_N_10_DE_24_DE_JA

NEIRO_DE_2018

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 195792 Nr: 7257-46.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUTORIDADE POLICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER CALIXTO DA SILVA - 

OAB:7972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEBER GIOVELLI - 

OAB:17788/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO ACUSADO DR. KLEBER GIOVELLI PARA 

QUE NO PRAZO DE 10 (DEZ) APRESENTE A DEFESA PREVIA NOS 

PRESENTES AUTOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 112367 Nr: 4265-54.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON SANTOS AMORIM, KARINA DE 

OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. JOSÉ FRANCISCO AZEVEDO 

PONTES, para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais 

nos presentes autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 95317 Nr: 7154-49.2012.811.0040

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO EDIGELSON LIMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LENOAR MARTINS - 

OAB:7975-B

 Vistos etc.

Homologo o cálculo de pena de fl. 411, eis que encontra-se de forma 

escorreita.

Uma vez que a data prevista para progressão do regime de cumprimento 

de pena para o semiaberto se dará em 31/12/2019, indefiro o pedido de 

progressão de fls. 432/434.

Quanto à manifestação de fls. 442/443, uma vez que é possível verificar 

que constam várias planilhas de trabalhos e estudos realizadas pelo 

reeducando juntadas nos autos, imperioso que a defesa indique quais 

planilhas estão faltando a ser juntadas aos autos para fins de remição. 

Dessa forma, intime-se a Defesa para que no prazo de 5 (cinco) dias 

demonstre nos autos quais os meses faltantes.

Após, com a indicação, oficie-se a Penitenciária Osvaldo Florentino em 

Sinop e o CRS para que encaminhem as referidas planilhas para fins de 

remição, também no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 195176 Nr: 6903-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELI LINO DE LIMA, WALDISNEY DA 

SILVA LOPES, ALAN DA SILVA FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIOLENOAR MARTINS - 

OAB:, MATHIS HALEY PUERARI PEDRA - OAB:22764/0

 Vistos etc.

Citados os acusados, fls. 138 e 140.

Defesa prévia apresentada nas fls. 121/134, postulando pelo declaração 

de nulidade de provas ilegais colhidas mediante violação do domicílio. 

Juntou procuração nas fls. 141/144.

Instado, o membro ministerial nas fls. 145/148, pugnou pelo indeferimento 

dos requerimento defensivos apresentados nas fls. 121/134.

Pois Bem.

 Verifico que as teses apresentadas pela Defesa nas fls. 121/134, restam 

superadas por força da decisão contida no HC 1007463-66.2018.11.0000, 

conforme acórdão proferido nas fls. 120/128v do Auto de Prisão em 

Flagrante Delito, pois são as mesmas elencadas no referido HC que restou 

negado, conforme cópia em anexo.

No mais, analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na 

denúncia estão de acordo com as provas colhidas no Inquérito Policial, 
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não existindo qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do 

artigo 395 do CPP, pelo que foi a denuncia devidamente recebida às fls. 

82/83 restando superada tal fase.

 Uma vez que, não se vislumbram elementos ensejadores da absolvição 

sumária dos réus, porquanto não se mostram presentes nenhuma das 

situações elencadas pelo art. 397, do CPP, designo audiência para 

instrução e julgamento do processo para o dia 18 de setembro de 2018, às 

16h00m.

Intimem-se os acusados Waldisney da Silva Lopes e Alan da Silva França, 

bem como os Advogados de Defesa.

Depreque-se o interrogatório da acusada Francieli Lino de Lima para a 

Comarca de Sinop.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 8 e a 

testemunha IPC Adivan Gomes Ribeiro arrolado na fl. 134. Expeçam-se 

Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não residem nesta 

Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 142686 Nr: 104-30.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO TIBURCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURELIO CARDOSO - 

OAB:18700/0

 Intimação do advogado do denunciado, Dr. FABIO AURELIO CARDOSOS, 

para que no prazo de 05 (cinco)dias apresente alegações finais nos 

presentes autos.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 156294 Nr: 7158-47.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON ROZENDO 

PORTOLAN - OAB:7504/MS

 Certifico e dou fé que, considerando a certidão negativa de fls. 62, remeto 

o presente à matéria para imprensa, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, devido à 

redesignação da audiência para o dia 28/08/2018, às 10h, a fim de intimar 

o advogado do denunciado para apresentar o atual endereço da 

testemunha Luis da Silva Sobrinho.

Maryelle Miranda Muller

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 154043 Nr: 5883-63.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MILTON DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAISA FIDELIS GONÇALVES 

PYRÂMIDES - OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO GERALDO VOZNIAK 

- OAB:12979

 DELIBERAÇÃO

 Por fim o MM. Juiz de Direito ANDERSON CANDIOTTO deliberou:

1- Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, no que toca à 

sua legalidade, procedimento, publicidade, segurança, conservação e 

degravação, certo é que todos devem observar as disposições da seção 

20 do capítulo 2 da CNGC (Provimento 12/2011/CGJ).

2- considerando-se que a(s) vítima(s) e/ou testemunha(s), manifestaram 

que a presença do(s) réu(s), durante a coleta do depoimento em 

audiência, poderia dinamizar situação de constrangimento, com 

fundamento no conteúdo do art. 217 do Código de Processo Penal, 

determino a retirada do(s) acusado(s) da sala de audiências, quando da 

inquirição da(s) ofendida(s) e/ou testemunha(s);

3- Defiro pedido da defesa, para tanto, abra prazo de 05 (cinco) dias para 

a juntade de substabelecimento.

4- Para a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu 29/10/2018 às 

14:00 horas.

5- Saem os presentes intimados. Expedindo o necessário. Cumpra-se com 

celeridade.

Nada mais havendo a consignar, às 17:30 foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

MM. Juiz: ____________________________________

Promotor(a) de Justiça: ____________________________________

 A d v o g a d o ( a ) / D e f e n s o r ( a )  P ú b l i c o ( a ) : 

___________________________________

Réu: ___________________________________

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 152598 Nr: 5258-29.2016.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MOKWA, EDER RIBEIRO, RAFAEL 

BORGES CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLIDE MANZINI DE CAMPOS - 

OAB:PROMOTORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, JONATHAN PORTELA - OAB:16726

 Processo: 5258-29.2016.811.0040 (Código 152598)

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 

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.: 103550 Nr: 6564-38.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REJANE PADILHA DOS 

SANTOS - OAB:15962, ROSANE PADILHA DOS SANTOS - OAB:13372

 Processo: 6564-38.2013.811.0040 (Código 103550) VISTOS/KP. Trata-se 

de ação penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o 

feito apto ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória. Destarte, não sendo o 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 13/11/2018 às 08:30 horas. Com efeito, nos casos dos §1º, e §2º, do 

artigo 455, do CPC, a defesa deverá informar por completo o endereço da 

testemunha arrolada, com logradouro, número do imóvel, bairro e CEP, 

para intimação por carta com aviso de recebimento, sob pena de 

preclusão. Por oportuno, calha vincar que de acordo com o §4º, do 

art.455, do CPC, a intimação será pela via judicial quando: I - for frustrada 
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a intimação prevista no § 1º deste artigo; II - sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juiz; III - figurar no rol de 

testemunhas servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir; 

IV - a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou Defesa Dativa (NPJ/UNIC ou nomeado); ou; V - 

quando for uma daquelas determinadas no artigo 454, do CPC, e nos 

artigos 220 e 221, ambos do CPP. Requisite à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) ou do agente público pertencente a 

quaisquer dos quadros das forças de segurança pública, que atue em 

regime de escala (PRF, PM, CB, PJC, etc.) e comunique-se ao referido 

chefe de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva 

da(s) testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade ut norma cogente dos §§ 2º e 3º, do artigo 221 do CPP, 

cumulado com o inciso III, §4º, do artigo 455, do CPC. Quanto aos 

requerimentos feitos pela defesa junto à resposta à acusação, 

INDEFIRO-OS uma vez que as referidas testemunhas serão ouvidas em 

juízo. Sorriso/MT, 23 de agosto de 2018. ANDERSON CANDIOTTO Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 48295 Nr: 5203-59.2008.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARNEIRO BARROS 

NETO - OAB:15216/MT

 Processo: 5203-59.2008.811.0040 (Código 48295)

 VISTO/KP.

Chamo feito à ordem para REVOGAR despacho de fl. 257, uma vez que a 

testemunha ALESSANDRO DIEGO SCHOLZ compareceu a audiência 

anteriormente aprazada, conforme fls. 237/239.

Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Sorriso/MT, 23 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 50708 Nr: 2141-74.2009.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MORAES QUEVEDO, FLAVIO 

ZANETTI, ALMINDO BRIZOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO DE 

AZEVEDO PONTES - OAB:8502 B, MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166-B/MT, ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A, SAULO 

ELISANGELO SCHMIDT - OAB:11923/MT

 Processo: 2141-74.2009.811.0040 (código 50708)

VISTOS/KP.

Se ainda não o feito, determino a RESTITUIÇÃO dos bens à parte acusada, 

deveras, intimem-se os réus para que no prazo de 30 (trinta) dias 

compareçam na Secretaria desta 2.ª Vara Criminal, ou apresentem nos 

autos procuração com poderes específicos para que se promova a 

restituição dos bens lançando termo nos autos, conforme CNGC.

Sem prejuízo ao acima exposto, decorrido o prazo fixado sem 

manifestação dos réus ou juntado procuração com poderes específicos 

para a restituição dos bens, DETERMINO a verificação do estado de 

conservação destes bens apreendidos, estando estes aptos ao uso 

DETERMINO desde já sua doação ao Conselho da Comunidade para que 

lhes dê um destino apropriado.

Estando os bens deteriorados, DETERMINO a destruição dos mesmos, uma 

vez que inaptos ao uso.

Para intimação das partes e advogados constituídos/dativos 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 com celeridade.

Sorriso/MT, 23 de agosto de 2018.

ANDERSON CANDIOTTO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 175181 Nr: 6249-68.2017.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FRAGA DE MELLO 

- OAB:8166-B/MT, MARCIA RODRIGUES DE MELO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 21809/O, ROGERIO FERREIRA DA SILVA - OAB:7868-A

 Processo: 6249-68.2017.811.0040 (Código 175181)Trata-se de ação 

penal com derradeira apresentação da defesa prévia, estando o feito apto 

ao seu saneamento e incursão na fase eminentemente 

probatória.Destarte, não sendo o 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 

d i a  0 4 / 0 9 / 2 0 1 8  à s  1 3 : 3 0  h o r a s ( . . . ) S o r r i s o / M T , 

08dedezembrode2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 137545 Nr: 9402-80.2015.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA FELIX DE SOUZA 

PIAZZETTA - OAB:MT/20443-O, EMANUEL LIMA COSTA - 

OAB:19534-O, IVONETE RODRIGUES OLIVEIRA - OAB:19535/O

 Diante do exposto, indeferido o pedido para realização do estudo 

biopsicossocial.Dos demais pedidosSem prejuízo o acima exposto, 

determino que seja oficiada a autoridade policial, solicitando informações 

quanto a realização de exame de corpo de delito requisitado pela 

autoridade policial, conforme consta na Portaria que instaurou o IP (fls. 

9).Determino que seja realizado o translado do relatório psicossocial 

realizado nos autos da medida protetiva (código: 131421) as fls. 24/26, 

para este feito.Determino ainda que seja oficiado os juízos deprecados, 

solicitando o envio da mídia contendo a gravação dos depoimentos das 

testemunhas MONICA LEITE DE OLIVEIRA, TALITA ROBERTA RECALCATTI 

e MARCELO HENRIQUE RAMOS e MONICA BEATRIZ SANT´ANNA 

SAWAYA, vez que as cartas precatórias expedidas voltaram sem as 

mídias, conforme se verifica as fls. 113/118 e 122/134. Quanto ao 

interrogatório do acusado, oficie o juízo deprecado, solicitando a 

devolução da carta precatória expedida para esta finalidade, vez que este 

será ouvido nesse juízo, conforme restou deliberado em audiência (fls. 

230).No mais, intime a defesa do acusado, para que informe nos autos 

e-mail e endereço hangouts, para realização da audiência por 

videoconferência, devendo ser comunicado a este juízo com antecedência 

mínima de 05 (cinco) dias antes da data aprazada, face necessidade de 

realização de testes audiovisual para auferir a qualidade do áudio e 

imagem. Havendo juntada de novos documentos, abra-se vistas as partes 

para manifestação.Intimem todos. Ciência pessoa ao Ministério 

Publico.Cumpra, providenciando e expedindo o necessário com 

celeridade.Sorriso/MT, 24 de agosto de 2018.ANDERSON CANDIOTTOJuiz 

de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 260342 Nr: 25075-97.2017.811.0055

 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: ANTONIO JOSE DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdencia, USINAS 

ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA A. SOMMER DUTRA - 

OAB:OAB/MT 19.536, Daniela Cristina Vaz Patini - OAB:11660/O, 

FERNANDA CRISTINA BOLIS - OAB:17819/O, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, RICARDO MARTINS FIRMINO - 

OAB:253449/SP

 Vistos.

ANTONIO JOSÉ DA SILVA ingressou com a presente demanda em face de 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

170/171).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 170/171, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 170/171, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

No mais, DECLARO EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, 

inciso III, “b”, do CPC.

Custas e honorários como acordado.

Vale dizer que, mesmo oportunizado, a parte autora nada falou sobre o 

reflexo da vertente demanda em relação à demandada Usinas Itamarati (fl. 

191). Porém, a seguradora comparece e esclarece que o acordo favorece 

a Usinas Itamarati (fls. 189/189-verso). Logo, resta prejudicada a demanda 

em relação a Usinas Itamarati, sem qualquer ônus para ela.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 217006 Nr: 7488-96.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido de 

custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in 

albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) CIÊNCIA à DPE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 255001 Nr: 20654-64.2017.811.0055

 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: RONICLEI BATISTA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de homologação de acordo, como já disposto em atos 

judiciais de fls. 143, 148 e 152, não se depara com nenhuma minuta de 

acordo.

Posto isso, novamente, não há o que se falar em homologação de acordo.

Por outro lado, OFICIE-SE à parte demandada, no endereço informado à fl. 

155, para que, no prazo de 15 dias, informe se houve a confecção de 

acordo entre as partes no que tange ao objeto do vertente litígio, tal qual 

quitação. Para tanto, a missiva deverá ser ladeada pela petição de fl. 136 

e documentos de fls. 139/142, além de cópia da petição inicial.

Com a resposta, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, 

manifestar nos autos.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126295 Nr: 5231-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS, THIAGO 

AUGUSTO DOS SANTOS, ANA DOS ANJOS MARTINS PERON, ANCELMO 

PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS ROBERTO GARCIA - OAB:53.043/PR, 

SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7532

 Vistos.

Como já determinado à fl. 329-verso, INTIME-SE o Banco exequente para, 

no prazo de 05 dias, manifestar sobre a petição de fls. 320/325.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285501 Nr: 13452-02.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA GELATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para formar a convicção com elementos mais robustos ainda, na forma do 

artigo 300, § 2º, do CPC, DESIGNO audiência de justificação prévia para o 

dia 04 de setembro de 2018, às 14h00min, sendo que o rol de 

testemunhas deverá ser apresentado com 05 dias de antecedência, sem 

prejuízo de comparecimento espontâneo.

INTIME-SE a parte autora.

CITE-SE a parte demandada, sendo certo que, por simetria ao artigo 564, 

parágrafo único, do CPC, o prazo para responder à ação contar-se-á da 

intimação da decisão que deferir ou não a medida liminar.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249649 Nr: 16353-74.2017.811.0055

 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: ESPOLIO DE SERGIO EVARISTO VARNIER, SARA 

AURELIA VARNIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A
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 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in 

albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 261685 Nr: 26132-53.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TATIANE RODRIGUES BRASIL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065

 Vistos.

 Não obstante o pleito de fl. 58, a citação da parte demandada não 

obedeceu a antecedência mínima, como determina o artigo 334 do CPC, de 

20 (vinte) dias da solenidade.

Veja-se que a audiência estava designada para o dia 15.02.2018 e a 

citação se deu em 08.02.2018.

Logo, INDEFIRO o pedido de fl. 58.

Dessa feita, conforme decisão de fls. 21/22-verso, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 27 de setembro de 2018, às 16h00min, a ser 

realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, 

conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.

CITE-SE o demandado, observando o endereço constante à fl. 59 e 

INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da solenidade designada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281741 Nr: 10429-48.2018.811.0055

 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: VSM, GIZELIA SANTOS DA SILVA MUSSULI, MIRAMAR 

MUSULI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. M. C. HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA 

DA CRIANÇA LTDA, ALINE DE LIMA ANDRADE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se vê à fl. 228, a audiência de conciliação restou prejudicada diante 

do não-comparecimento da parte demandada à solenidade, uma vez que, 

conforme aviso de recebimento de fl. 225, não fora citada.

Nesse passo, a desistência da audiência de conciliação, por si só e 

ordinariamente, não implica no seu cancelamento, pois depende, ainda, da 

manifestação de vontade da parte demandada, na forma do artigo 334, § 

4º, inciso I, do CPC.

Posto isso, DESIGNO nova audiência de conciliação para o dia 25 de 

outubro de 2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de 

Soluções e Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente 

formulada pelo Centro.

No mais, considerando o pleito de fl. 228, DEFIRO o prazo de 15 dias para 

que a parte autora junte aos autos novo endereço da demandada.

 DEFIRO, ainda, o prazo de 05 dias para que a empresa demandada H. M. 

C. Hospital e Maternidade Clínica das Crianças Ltda. junte aos autos os 

instrumentos procuratórios e constitutivos da pessoa jurídica.

Decorrido o prazo, PROMOVA-SE a citação da demandada Aline de Lima 

Andrade Ferreira por mandado, observando o endereço indicado pela 

parte autora. INTIMEM-SE a parte autora e a empresa demandada H. M. C. 

Hospital e Maternidade Clínica das Crianças Ltda. por DJE acerca da 

solenidade designada.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287037 Nr: 14794-48.2018.811.0055

 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: MARCO ANTONIO BIZELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CNF-CONSORCIO NACIONAL LTDA - 

CONSORCIO NACIONAL FORD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR 

a inicial no que tange ao valor da causa, incluindo o valor atinente aos 

danos morais, sob pena de indeferimento e consequente extinção 

anômala, bem como apresentar as três últimas declarações de imposto de 

renda em nome próprio, sendo certo que a inércia será interpretada em 

seu desfavor, consoante o disposto no artigo 99, § 2º, do CPC. Afinal, tal 

diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida sobre a 

real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do artigo 378 

do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário 

para o descobrimento da verdade”. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287053 Nr: 14813-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Regularização de Registro Civil->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BRUNO CORREA RASCHEJA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSA CORREA RASCHEJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem mais delongas, a competência para analisar o pedido é da Diretoria do 

Foro, como faz ver o seguinte julgado:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REGISTRO DE ÓBITO TARDIO 

– COMPETÊNCIA – JUÍZO DA DIRETORIA DO FORO – PRECEDENTES – 

CONFLITO PROCEDENTE.Compete ao Juiz na direção da diretoria do Foro 

promover o requerimento de registro de óbito tardio. Precedentes deste 

Sodalício.” (CC 30235/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE 

AMORIM REIS, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/10/2016, Publicado no DJE 14/10/2016)

Logo, DECLINO da competência para a Diretoria do Foro.

Por instrumentalidade das formas, já que este Juízo atualmente também 

está na função de Diretor, após a redistribuição, DETERMINO as seguintes 

providências:

I-) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, juntar a procuração 

“ad judicia” outorgada à digna advogada que subscreveu a petição inicial, 

nos moldes do artigo 287 do CPC, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

II-) Se suprido o vício, AO MPE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 286864 Nr: 14682-79.2018.811.0055

 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: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE DO 

SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz fernando decanini - 

OAB:9993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, bem como a opção pela realização ou não 

de audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 319, 

incisos II e VII, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 

321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 104714 Nr: 3513-47.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAS CAVALHEIRO & CIA LTDA ME, ODACIR 

JOSÉ DIAS CAVALHEIRO, FERNANDA FERNANDES DE OLIVEIRA

 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: MARIA LINA PEREIRA LOPES 

GRECCO - OAB:9 304/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 197889 Nr: 13060-67.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERRAPLANAGEM ITÁLIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUDSON ROBERTO RINCO PEREZ, ADRIANA 

PAULA VIEIRA LUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOHAN FUCHS SELLE - 

OAB:17164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, Gerusa Ascoli Grespan - OAB:20242, Mauricio 

Montagner - OAB:20670/O

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 56631 Nr: 6159-98.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCELI DA SILVA BUENO, SALETE TEREZINHA BUENO, 

JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER TÁPIAS TETILLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUTE PEDROSA FIGUEIRA - 

OAB:18357/O

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007 e à r. decisão de fl. 1929, 

impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte exequente para, no prazo de 05 dias, 

manifestar acerca da petição do requerido de fls. 1932/1934, na qual 

consta declaração assinada pelo advogado da MEDTRAUMA, 

oportunidade em que deverá esclarecer se houve composição amigável e, 

na eventualidade de existência de acordo, apresentar, se elaborados, os 

seus termos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 153652 Nr: 2314-14.2013.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO LUPPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, MARIANA FRANCISCA DE 

SOUZA SANCHES - OAB:10938/MT, SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT 

Nº 6177, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:207681e 11210-A

 Vistos. Pela petição de fls. 850/857, a terceira interessada pede a 

reconsideração da decisão de fls. 811/813 para que as 18.909,001 sacas 

de soja objeto dos embargos de terceiro sejam convertidas em sacas de 

algodão, a serem colhidas pelo demandado na safrinha/2018, com o 

respectivo depósito. A parte demandada, às fls. 1.224/1.230, dos Autos n. 

1374-73.2018.811.0055 (Código: 270294), esclarece que o pagamento se 

refere ao ano agrícola 2017/2018, ou seja: safra 2017/2018 e safrinha 

2018, tal qual que não estaria pagando a conta do demandado. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. (...) Posto isso, INDEFIRO o pedido de fls. 850/853. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 270294 Nr: 1374-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/MT, CARLA FABIANA H. ZAGOTTO CONSALTER - 

OAB:25.009/P

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALISSON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, BRUNA MARA BETONI - OAB:20872/0, 

DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - OAB:OAB/MT Nº 6177, 

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - OAB:7680, EUCLIDES RIBEIRO 

DA SILVA JUNIOR - OAB:5.222/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:207681e 11210-A

 Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração apenas para esclarecer 

que o Provimento n. 68, de 03 de maio de 2018, do CNJ, já fora observado 

no caso judicializado, não havendo qualquer impedimento para o 

levantamento imediato. Bem por isso, JULGO IMPROCEDENTE o pleito para 

suspender o levantamento do valor depositado em Juízo, sendo certo que, 

como já foram julgados improcedentes os embargos declaratórios na 

vertente oportunidade, perde objeto, igualmente, a suspensão delineada 

pelo artigo 1.026, § 1º, do CPC.Por corolário, para que não se tenha 

dúvida, INDEFIRO os pleitos de fls. 1.201/1.202, 1.209/1.212 e 1.219/1.222, 

para suspender/impedir o levantamento do valor depositado em 

Juízo.Logo, como já determinado à fl. 1.200, EXPEÇA-SE o respectivo 

alvará, cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da CNGC, salvo ordem 

contrária do Juízo “ad quem”.No entanto, como a composição amigável 

apresenta-se para todo e qualquer feito a melhor saída, não sendo 

diferente na vertente demanda, DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 30 de agosto de 2018, às 14h.Como o comparecimento é mera 

faculdade processual das partes e pela proximidade da data, além da 

publicação no DJE, a Secretaria de Vara deverá, por telefone, entrar em 

contato com os advogados das partes para informá-los da solenidade, 

devidamente certificado nos autos.Sem prejuízo das providências 

anteriores, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de 05 dias, 

manifestar sobre o pleito de fl. 1.223, sendo certo que, segundo a decisão 

de fls. 1.199/1.200, bastará as partes depositarem o valor em Juízo após a 

venda conjunta. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61615 Nr: 3190-76.2007.811.0055
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 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTINAS DAQUI LTDA, REGINALDO 

BARBOSA DE ALMEIDA, SINIVALDO BARBOSA DE ALMEIDA, MARIA 

ROSANGELA RAMALHO

 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: JONAS RACHID MURAD FILHO 

- OAB:6.105 OAB/MT

 Em atendimento ao provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos ao 

setor de matéria de imprensa com a finalidade de intimar a parte autora 

para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 174 

requerendo a complementação das diligências no valor de R$ 1.755,00 

(Um Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), 

devendo a respectiva guia de pagamento ser extraída do site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br --> Emissão de 

Guias On Line --> Di l igência) ou através do l ink : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça Maurildes da Silva Carvalho, e juntada aos autos com 

respectivo comprovante de pagamento, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279153 Nr: 8360-43.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. T. FRANCIOSI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099

 Certifico e dou fé que a contestação de fls. 88/114 foi oferecida 

tempestivamente. Desta forma, em atendimento ao Provimento nº 

056/2007, impulsiono os presentes autos ao setor de matéria de imprensa 

a fim de intimar os advogados da parte autora para impugná-la, no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 2173 Nr: 120-03.1997.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULITA GUIMARÃES, MARCELINA GUIMARÃES COSTA, 

IVANI GUIMARAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA REAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELENILDA GOMES BESSA - 

OAB:4881-B/MT, REGINA MARÍLIA DE OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR FLORES NUNES DE 

ANDRADE - OAB:1710-MS, EDMILSON SOARES SENA - OAB:7038/MT, 

JOSÉ RODRIGUES ROCHA JUNIOR - OAB:6651, REGINA MARÍLIA DE 

OLIVEIRA - OAB: 3.659-A/MT

 Vistos.

De início, com a juntada do auto de avaliação (fls. 508/508-verso), muito 

embora devidamente intimadas, as partes deixaram transcorrer “in albis” o 

prazo assinalado, como se vê à fl. 511.

Logo, como não se depara com qualquer irresignação, HOMOLOGO o auto 

de avaliação de fls. 508/508-verso.

No mais, diante do cálculo atualizado da dívida de fl. 515, INTIME-SE a 

parte executada para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o aludido 

cálculo, valendo o silêncio como concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo da dívida de fl. 515.

Sem prejuízo das determinações anteriores, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 10 dias, como requerido, apresentar a matrícula 

atualizada do imóvel em questão, oportunidade em que deverá, ainda, 

indicar leiloeiro público, na forma do artigo 883 do CPC.

Por fim, CONCLUSOS para designação de hasta pública.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 107776 Nr: 6466-81.2008.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCOLINO BOFF SOBRINHO, MARIA 

STEFANI BOFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABIDIAS JOSÉ DE SOUZA JUNIOR 

- OAB:, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367/MT, MARCELO AUGUSTO 

BORGES - OAB:6189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Vistos.

No que tange ao pleito de fl. 306, considerando que não há limitação 

quanto à quantidade de praças pelo Código de Processo Civil, DEFIRO o 

pleito em questão, observando, para tanto, as determinações incrustadas 

no ato judicial de fls. 277/278-verso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HASTA PÚBLICA INFRUTÍFERA - POSSIBILIDADE 

DE DESIGNAÇÃO DE NOVAS PRAÇAS - RECURSO PROVIDO. O Código de 

Processo Civil não limita a quantidade de praças que devem ser 

designadas nos autos, sendo certo ser possível a realização de praça até 

a efetiva alienação do bem penhorado.” (TJMT - JOÃO FERREIRA FILHO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/06/2018, 

Publicado no DJE 04/07/2018)

COMUNIQUE-SE o leiloeiro.

INTIMEM-SE as partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 275513 Nr: 5391-55.2018.811.0055

 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: D. L. F. GOTARDO - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA UNICRED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa feita, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 30 dias, 

EMENDAR a inicial, a fim de que apresente o(s) contrato(s) em discussão 

ou prove que requereu administrativamente, pugnando o que entender de 

direito para o andamento do feito, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 9471 Nr: 2119-20.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. ANTONIO DA COSTA & CIA LTDA, LUIZ 

ANTONIO DA COSTA, ODAIR ALVES DA COSTA, OÊNIA MARIA DA 

COTSAS, LUIZ ANTONIO DA COSTA

 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:

 Vistos.

De início, considerando a juntada do cálculo atualizado da dívida de fls. 

447/452-verso, ENCAMINHEM-SE os autos à DPE para, no prazo de 15 

dias, manifestar sobre o aludido cálculo da dívida, valendo o silêncio como 

concordância.

Em havendo concordância expressa ou tácita, desde já, HOMOLOGO o 

cálculo em questão.

No mais, diante do lapso temporal desde a última avaliação (fl. 378), 

DEPREQUE-SE a realização de nova avaliação do imóvel penhorado e 

demais atos de execução até ultimar a expropriação do bem indicado.

PROMOVA-SE a Secretaria de Vara, se for o caso, as comunicações 

indicadas nos artigos 804 e 889, inciso V, ambos do CPC, além daquela 

mencionada no artigo 842 do CPC.

INTIMEM-SE.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 131322 Nr: 1032-09.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIKA LETICIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS CARDOZO DALTO - 

OAB:11466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PUBLICA-NUCLEO VARZEA GRANDE-MT - OAB:

 Vistos. De início, EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação e remoção 

do veículo placa NJS-1010 (fl. 220) em favor da parte exequente. No 

ponto, a interpretação do artigo 840, § 1º, do CPC traz à tona que, com a 

penhora, a regra é o bem não mais permanecer na posse da parte 

executada, salvo se de difícil remoção, com o consentimento da parte 

exequente ou quando imprescindível para o desenvolvimento da atividade 

profissional da parte executada. No caso, não se vê, no estágio atual, 

qualquer dessas exceções, de modo a transparecer o direito subjetivo da 

parte exequente a ser nomeada depositária do bem. A propósito, o 

cadastro do DETRAN adquiriu elevado “status” nos artigos 828 e 845, § 

1º, ambos do CPC, uma vez que, mormente pela interpretação do último 

dispositivo citado, bastará a certidão que ateste a existência do veículo 

para que ocorra a penhora por termo nos autos. Ou seja: a legislação em 

vigor presumiu a propriedade com base nos cadastros do DETRAN. (...) 

Por outro lado, no que tange ao veículo placa JZJ-3365, como indicado no 

documento de fl. 217 e no extrato de veículo a seguir juntada por consulta 

deste Juízo no “site” do Detran/MT, ao que parece, o aludido veículo já fora 

vendido. Logo, deverá a parte exequente, no mesmo prazo assinalado no 

parágrafo anterior, manifestar expressamente se, diante da aludida 

comunicação de venda, ainda possui interesse na penhora do veículo em 

questão. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8866 Nr: 1491-31.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO ROCHA VIEIRA, 

FRANCISCA LEITE VIEIRA, JOÃO LEITE VEIRA, MARTA LEITE VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:OAB/MT 13.288, DAYANNY DE ALMEIDA FARIA - 

OAB:9290/B, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, LUIS 

CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12724

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO GOMES - 

OAB:126 759-SP, MARGARETH MIESSI CAIRES GOMES - OAB:127083

 Vistos. (...) Dessa feita, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, promover a juntada do termo de nomeação da inventariante Marta 

Leite Vieira em relação ao espólio de Pedro Rocha Vieira, tal qual 

esclarecer quem representaria o espólio de Francisca Leite Vieira, com a 

juntada do termo de inventariante, se inventário em curso, ou indicando os 

herdeiros, com qualificação e endereço, caso inexistente inventário em 

curso, além da certidão de óbito, haja vista que até o momento não se vê a 

juntada do aludido documento nos vertentes autos. (...) Posto isso, 

PROMOVA-SE novamente a intimação do executado João Leite Vieira, pelo 

digno advogado constituído, haja vista que seu nome não constou da 

intimação visualizada à fl. 427. (...) Bem por isso, INTIME-SE o espólio de 

Pedro Rocha Vieira, pela inventariante, por carta com aviso de 

recebimento, para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o cálculo da 

dívida, oportunidade em que, querendo, deverá constituir advogado para 

representar o espólio, promovendo a juntada de procuração “ad judicia”. 

Por fim, uma vez esclarecida quem seri(am) o(s) representante(s) do 

espólio de Francisca Leite Vieira, CITE-SE o espólio de Francisca Leite 

Vieira, para se pronunciar no prazo de 05 dias, na forma do artigo 690 do 

CPC. Caso não haja irresignação, desde já, DEFIRO o pedido de sucessão 

“causa mortis”, na forma do artigo 43 do CPC, com a alteração na 

distribuição e autuação. Em não havendo irresignação, com a sucessão 

“causa mortis”, IMTIME(M)-SE o(s) representante(s) para, também no 

prazo de 15 dias, manifestar(em) sobre o cálculo da dívida, oportunidade 

em que, querendo, deverá(ão) constituir advogado para representar o 

espólio, promovendo a juntada de procuração “ad judicia”. (...) ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121869 Nr: 964-93.2010.811.0055

 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: JACIR MARTINS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO DO NASCIMENTO, MARISTELA 

RIBEIRO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PERASSOLO - 

OAB:12804, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT

 Vistos. Em que pese a irresignação de fls. 430/431, a parte executada 

impugna os parâmetros de atualização acerca do cálculo judicial de fls. 

423/424, haja vista que “No tocante aos juros de 1%(um porcento) fixados 

na Senteça, entende os Requeridos que tal taxa de juros somente deve 

ser aplicada a partir do trânsito em julgado da decisão, uma vez que, 

enquanto se discute a Decisão, existe a possibilidade de reforma (...)”, 

bem como que “o processo foi devolvido ao Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, sem apreciação do Recurso Extraordinário”. Pois bem. (...) Logo, 

INDEFIRO o pleito em questão. No mais, considerando a concordância 

expressa da parte exequente, aliado ao conteúdo da vertente decisão, 

HOMOLOGO o cálculo judicial de fls. 423/424. Logo, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito 

para o andamento do feito. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 121913 Nr: 1005-60.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISA HELENA DE AQUINO PESSOA, AAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA DE CAMPOS LUNA - 

OAB:MT- 12.418, TRIANA CAMPANA MICHELIS - OAB:5277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, ANDRESSA KATHERINE DE BRITO CORRÊA - 

OAB:10797/MT, ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - OAB:11443/MT, 

EMERSON SPIGOSSO - OAB:5821-B/MT, FERNANDA LUCIA PEREIRA 

MACIEL SERRA - OAB:7648, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062 OAB/MT, Rayane de Brito Correa 

Fortunato - OAB:22274-O/MT, SERGIO HENRIQUE K. KOBAYSCHI - 

OAB:6.180-OAB-MT, WAGNER SHIMOSAKAI - OAB:10386-B/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 
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determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220781 Nr: 10736-70.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRANIO DE SOUZA COSTA ME, AFRANIO DE 

SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIMEM-SE a parte executada e a Sra. Miriele Cristina Pereira Cabral, no 

endereço a seguir juntado, conforme pesquisa Renajud, para, no prazo de 

15 dias, manifestarem sobre a petição e documento de fls. 91/93-verso, 

mormente no que tange à alegação de fraude à execução.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257468 Nr: 22690-79.2017.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORTE NUTRICAO E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:150060-SP, PASQUALI PARISE E GASPARINI JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 4.752

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 282822 Nr: 11336-23.2018.811.0055

 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: JOSE TEODORO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA JOSE DE SOUZA PESERICO, MARIANI 

PESERICO SANTOS, ADEMAR OLIMPIO SOUZA PESERICO, FLAVIANI 

SOUZA PESERICO CERUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA BEZERRA DE BRITO - 

OAB:OAB-MT 12.352, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6565, 

HÍGARA HUIANE CARINHENA VANDONI DE MOURA - OAB:OAB/MT 

10.488, Renata Barcaro - OAB:MT0019819O, SÍLVIA SOARES 

FERREIRA DA SILVA - OAB:OAB/MT 14.610

 Certifico e dou fé que a carta de citação/intimação de fl. 41 foi devolvida 

pelo Correio com informação de que “Mudou-se” (fl. 45), e em atendimento 

ao Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos por certidão a 

fim de encaminhá-lo ao setor de matéria de imprensa para intimar a parte 

autora para se manifestar, no prazo de quinze dias, pugnando o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 105509 Nr: 4261-79.2008.811.0055

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO DANTAS FELIX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE NEFTES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, TIAGO MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em atendimento ao Provimento 56/2007-CGJ e diante da certidão de fl. 

284, impulsiono os presentes autos por certidão a fim de encaminhá-los ao 

setor de matéria de imprensa para intimar a parte autora para se 

manifestar, 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.: 247251 Nr: 14570-47.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO LUCHTENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, OFICIE-SE ao INSS para que promova mensalmente o depósito, 

atinente à 30% dos proventos percebidos pelo executado, na conta única 

do TJMT, vinculando ao vertente feito, até o limite do valor executado, sem 

prejuízo de posterior atualização, comprovando nos autos o cumprimento 

da vertente ordem judicial.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284718 Nr: 12858-85.2018.811.0055

 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: PHMDL, ROSILENE LOPES MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - 

OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada e a opção pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou de mediação, na forma do artigo 319, incisos II 

e VII, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277861 Nr: 7314-19.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO TARUMA II LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA MARA BETONI - 

OAB:20872/0, KLEITON ARAÚJO CARVALHO - OAB:MT. 12.842, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a apresentação de novo endereço para citação da parte 

demandada, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de setembro 

de 2018, às 15h30min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos desta Comarca.

CITE-SE pessoalmente o demandado, observando o endereço indicado à 

fl. 120 e INTIME-SE a parte autora por DJE acerca da nova data designada 

para a realização da solenidade.

INTIMEM-SE.
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 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 231597 Nr: 20359-61.2016.811.0055

 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): ESPÓLIO DE AUGUSTO BENA, DARCILIO 

APARECIDO BENÄ, CLARICE EURIPEDES BENA, ADELCIO BENA, SONIA 

AMERICO GOMES BENA, MARIA AUGUSTA BENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTIDIANA APARECIDA 

BETONI SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - 

OAB:11830/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada, Sra. Maria 

Augusta Bená, opôs os embargos à execução em apenso (Autos n. 

13398-70.2017.811.0055 – Código: 245816). Desse modo, diante do 

comparecimento espontâneo da executada, nos termos do artigo 239, § 

1º, do CPC, resta suprida a citação.

 Ademais, considerando que já houve a citação da parte executada, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender 

de direito para o andamento do feito, oportunidade em que deverá 

manifestar sobre a petição de fl. 62 e documento de fl. 63.

 No mais, considerando que o espólio deverá ser representado por todos 

os herdeiros, uma vez que não há inventário em curso, conforme se extrai 

dos autos em apenso (fl.190), REMETAM-SE os autos ao cartório 

distribuidor, com a finalidade de retificar a capa dos autos para que passe 

a figurar também no polo passivo os herdeiros indicados às fls. 191/192 

(Autos n. 13398-70.2017.811.0055 – Código: 245816), como 

representantes do espólio.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 140535 Nr: 11106-25.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLODOVEU FRANCIOSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR FABRICIO MENEGUELLO 

- OAB:37741/PR, ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - OAB:OAB/PR 

11849

 Vistos.

Fora promovido o bloqueio de cota capital na Cooperativa de Crédito, 

Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA – Sicredi Sudoeste MT/PA, 

como se vê no ofício de fl. 291.

A certidão de fl. 299 informa que, embora devidamente intimada, como se 

vê à fl. 295, a parte executada deixou transcorrer “in albis” o prazo para 

se manifestar.

Dessa feita, OFICIE-SE à Cooperativa de Crédito para que transfira, no 

prazo de 05 dias, os valores penhorados à fl. 291 para a conta única.

Em seguida, diante da conta bancária informada nos autos (fl. 297), 

EXPEÇA-SE alvará como solicitado.

 No mais, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar 

o que entender de direito para o andamento do feito, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida, promovendo-se o decote 

dos valores levantados, bem como apresentar o endereço atualizado da 

parte exequente.

 Uma vez apresentado o endereço atualizado, PROMOVA-SE a 

comunicação, conforme carta de fl. 292.

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 7799 Nr: 261-51.1999.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA YARA SOARES SQUILLACE, ANTENOR 

SOARES

 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: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, Vinicius Dall Comune Hunhoff - 

OAB:10453/O

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 294, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte autora promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 61702 Nr: 3269-55.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN, LUIZ MARIANO BRIDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX UMBERTO SIMONETI, JOSÉ PEDRO 

ROCKENBACH, MICHELI RIVA DONIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITELVINO HOFFMAN - 

OAB:3441/MT, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT, THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - OAB:9.418 OAB/MT

 Vistos.

Considerando que o exequente, conforme certidão de fl. 704, não 

demonstrou interesse em persistir na execução iniciada à fl. 654, e por se 

tratar de execução de sentença, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo, sendo que a parte exequente poderá, a todo tempo, 

desde que não transcorrido o prazo prescricional, recobrar interesse no 

andamento da execução.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 220006 Nr: 9966-77.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FELÍCIO DE OLIVEIRA-ME, ISAQUE 

DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JESSICA MAIRY ALVES TEIXEIRA

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

SHCAIRA - OAB:MT20495/A, FABIULA MÜLLER KOENIG - OAB:MT 

22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 67, DEFIRO o prazo de 10 (dez) dias para 

que a parte exequente promova a diligência necessária para o andamento 

do feito.

ATENDA-SE ao quanto requerido à fl. 68.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 245816 Nr: 13398-70.2017.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARCILIO APARECIDO BENÄ, CLARICE EURIPEDES 

BENA, ADELCIO BENA, SONIA AMERICO GOMES BENA, MARIA AUGUSTA 

BENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ENCAMINHE-SE cópia integral de todos os autos (Autos n. 

2 0 3 5 9 - 6 1 . 2 0 1 6 . 8 1 1 . 0 0 5 5  –  C ó d i g o :  2 3 1 5 9 7 ;  A u t o s  n . 

13398-70.2017.811.0055 – Código: 245816) à Procuradoria da União no 

Estado de Mato Grosso a fim de que manifeste, em prazo exíguo, se há ou 

não interesse da União no litígio estampado nos acenados feitos. No mais, 
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REMETAM-SE os autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar 

a capa dos autos para que passe a figurar também no polo ativo os 

herdeiros indicados às fls. 191/192, como representantes do espólio. 

INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 283471 Nr: 11855-95.2018.811.0055

 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: HILDO ALVES CAETANO, ROSA ZANARDI CAETANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252, MARINA CRISTINA TABILE - OAB:16857

 Vistos.

HILDO ALVES CAETANO e ROSA ZANARDI CAETANO ingressaram com a 

presente demanda em face de ELETROMAR MÓVEIS E ELETROMÉSTICOS 

LTDA., qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes noticiaram a composição amigável da lide, 

pugnando pela homologação do acordo e pela extinção do feito (fls. 

69/71).

Os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Realmente, as partes transacionaram às fls. 69/71, não restando 

alternativa senão a homologação do acordo, com fulcro no art. 840 do 

Código Civil.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 69/71, para que 

surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do CPC.

Honorários advocatícios como acordado.

Sem custas, na forma do artigo 90, § 3º, do CPC.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as baixas e anotações de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287030 Nr: 14782-34.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA MARTINS, LIA ZEITOUN PETRENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICIO VEIGA, CLODOALDO APARECIDO 

VEIGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARTINS - 

OAB:23.988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico dos demandados, bem como a opção pela realização ou não de 

audiência de conciliação ou de mediação, forma do artigo 319, incisos II e 

VII do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, 

parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246994 Nr: 14393-83.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR LUSTOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Vistos. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por VALDEMIR LUSTOSA 

em desfavor da SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO 

DPVAT S/A, pretendendo receber a complementação dos valores 

recebidos a título de indenização correspondente ao Seguro Obrigatório 

de Veículos – DPVAT, em razão de acidente automobilístico supostamente 

sofrido pela parte demandante em 28.11.2015. [...] Os autos vieram-me 

conclusos. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. De proêmio, 

não vislumbra-se a necessidade de complementação do laudo pericial, 

uma vez que já há nos autos elementos suficientes para o julgamento do 

feito, razão pela qual INDEFIRO o pleito em tela. A propósito: [...] Assim, a 

indenização referente ao Seguro Obrigatório é devida no importe de R$ 

9.450,00 (70% de R$ 13.500,00). Contudo, considerando que já houve 

pagamento de valores pela parte demandada, desse montante deve ser 

descontado o valor de R$ 4.725,00, pago administrativamente (fl.18). 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, razão por que CONDENO a parte demandada ao pagamento de 

R$ 4.725,00 (R$ 9.450,00 - R$ 4.725,00), referente à complementação da 

indenização do Seguro Obrigatório de Veículos – DPVAT, com incidência 

de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária 

a partir do sinistro. Considerando que a parte autora decaiu de parte 

mínima do pedido (afinal, apenas houve a fixação correta do grau de 

invalidez), CONDENO a parte demandada ao pagamento das custas e dos 

honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC. Por fim, DECLARO O PROCESSO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, 

do CPC. P.I.C. Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixa de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 132087 Nr: 1901-69.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIZINHO DE JESUS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN MIGUEL - 

OAB:53828/PR, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:OAB/MT 

11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - OAB:OAB/MT 

11.880-A, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos. Em que pese o pleito de fls. 427/429, a verdade é que não se vê 

acordo homologado nesta demanda para que, então, se mostrasse 

congruente a juntada do comprovante de quitação. Ademais, o acordo de 

fls. 427/429 fora assinado pelo digno advogado da parte demandada e 

pelo próprio demandado, não se vendo qualquer assinatura da parte 

autora. Cumpre ressaltar também que a assinatura do digno advogado da 

parte demandada e do demandado é mera cópia reprográfica. (...) Posto 

isso, considerando que se trata de juntada de documento apartado do 

histórico do andamento processual, não há como se dar relevância ao 

documento de fl. 426. Logo, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287038 Nr: 14796-18.2018.811.0055

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO PEDRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLAMI FARIAS DANTAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - OAB:16.064, 

JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS 

COELHO DA SILVA - OAB:5706/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, PRISCILA VIVIANE MARIANO - OAB:18997/MT, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa Pelegrini - 

OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Em que pese o pleito formulado na exordial, a verdade é que, 

conforme documento juntado à fl. 10, o executado trata-se de firma 

individual. Logo, não há que se falar em desconsideração da 
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personalidade jurídica, uma vez que, se tratando de empresário individual, 

sociedade empresária e empresário se confundem. (...) Assim sendo, 

falece interesse processual ao pedido em questão. Dessa feita, 

justamente pela ausência de interesse processual, INDEFIRO o pleito de 

desconsideração da personalidade jurídica, sendo que qualquer intenção 

de atingir o patrimônio pessoal deverá ser apresentada diretamente na 

execução. INTIMEM-SE. Após, preclusa a decisão, JUNTE-SE cópia na 

execução e AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 150576 Nr: 10662-55.2012.811.0055

 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: ADEONIR DALLA ROZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ ROSSI - 

OAB:4616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT

 Vistos. ADEONIR DALLA ROZA e NEUSA MARISA DALLA ROZA 

ajuizaram a vertente “ação de indenização material, moral e reparação de 

danos” em desfavor de MANOEL JUNIOR MALAQUIAS DA SILVA, todos 

devidamente qualificados nos autos. [...] É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO E DECIDO. [...] Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a 

pretensão deduzida na inicial, para JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos da parte autora, razão por que CONDENO a 

parte demandada ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$ 

191.933,97, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção 

monetária pelo INPC a partir da data do prejuízo (Súmula 43 do STJ). 

Considerando que houve a sucumbência recíproca, CONDENO as partes 

ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos 

do § 2º do art. 85 do CPC, rateados igualmente entre as partes, contudo, 

condenação essa suspensa com relação à parte autora, na forma do § 3º 

do art. 98 do CPC. JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC. P.I.C. Após o trânsito em julgado, 

AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209196 Nr: 1367-52.2016.811.0055

 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: NILDO LIMA QUEIROZ EIRELI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO EM GERAL DE TANGARÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ZANCANARO QUEIROZ - 

OAB:MT. 13.393

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Verginia Bernardo Jorge 

Paterno - OAB:22669OAB/PR

 Vistos. A parte autora opôs os embargos declaratórios de fls. 267/270, 

alegando contradição na sentença proferida às fls. 260/266, pelas razões 

ali expostas, bem como, a parte demandada pretende a revisão da 

sentença sob o fundamento de que houve omissão, uma vez que não fora 

fixado o termo inicial da correção monetária e dos juros legais para o 

cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Pois bem. (...) Após 

esses esclarecimentos, vislumbra-se que a parte embargante/autora 

insurge-se contra a sentença, uma vez que, segundo alega, a inscrição 

da empresa demandada perante a Secretaria de Estado de Fazenda do 

Mato Grosso como atividade econômica “supermercado”, trata-se de 

atividade secundária e que, diante disso, não se enquadraria como 

atividade preponderante, conforme exigência legal. Veja-se que não há 

questão a ser tratada no bojo de embargos de declaração, mormente 

porque não há contradição nos termos da sentença, mas, sim, contradição 

em relação a que a parte embargante entende como correto. Em suma, 

certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na sentença, como 

não se depara com a contradição a que se refere o art. 1.022 do CPC, o 

recurso aviado não é próprio para o fim pretendido. (...) Por outro lado, é 

de se aproveitar a oportunidade criada pelos embargos interpostos pela 

parte embargante/demandada para incrementar a fixação dos honorários 

advocatícios, a exemplo do que fora decidido no seguinte julgado: (...) 

Ante o exposto, RECEBO os embargos declaratórios interpostos pela parte 

embargante/autora, porém, no mérito, DESACOLHO a pretensão neles 

deduzida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos. Por outro lado, RECEBO 

os embargos declaratórios interpostos pela parte embargante/demandada 

e, no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO PROCEDENTE 

para que os honorários advocatícios fixados (fl. 266) sejam atualizados 

pelo monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação 

(03/02/2016), bem como para que incidam juros de mora a partir da 

intimação para fase de cumprimento de sentença. INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 249880 Nr: 16517-39.2017.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS GREGORIO DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Vistos.

IZAIAS GREGORIO DOS SANTOS pretende a revisão da sentença de fls. 

319/323, objetivando a condenação da parte demandada a entrega dos 

boletos bancários referentes às parcelas vincendas.

Pois bem.

É cediço que a omissão se configura com a falta de manifestação 

expressa sobre algum ponto (fundamento de fato ou de direito) ventilado 

nos autos em relação ao qual o magistrado deveria se manifestar, mas 

não o faz.

Já a contradição se configura quando os termos de uma decisão se 

mostram inconciliáveis, como entre a fundamentação e a decisão.

A obscuridade, por sua vez, se configura quando há falta de clareza do 

ato. Quando a decisão for ininteligível, incompreensível, ambígua e capaz 

de despertar dúvida no leitor.

Não custa ressaltar que os embargos de declaração constituem recurso 

de fundamentação vinculada, conforme faz ver recente julgado do 

Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO 

VISANDO AO DEBATE ACERCA DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL EM ACLARATÓRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios são recurso de fundamentação vinculada 

às hipóteses de cabimento previstas nos incisos I e II do art. 535 do antigo 

CPC (atual art. 1.022 do novo CPC), portanto, restrito às situações de 

existência de obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Eles não 

se prestam ao rejulgamento da lide, mas apenas à elucidação ou ao 

aperfeiçoamento do decisum caso se verifiquem as situações acima 

descritas.

2. No caso dos autos, nota-se que não ocorre nenhuma dessas 

hipóteses. Com efeito, o julgado embargado está devidamente 

fundamentado, inclusive com suporte na jurisprudência desta Corte;

ademais, o julgador não está obrigado a enfrentar e rebater todos os 

argumentos da parte, mas apenas a declinar os fundamentos de seu 

convencimento de forma motivada.

3. "Nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, não compete 

a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de 

embargos de declaração, ainda que manejados para fins de 

prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao 

Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgInt no AREsp 833.296/MT, Rel.

Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2016, 

DJe 4/10/2016). 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no 

AgRg no AREsp 713.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 25/11/2016) (negrito 

nosso)

No vertente caso, a sentença se mostra absolutamente inteligível. Não há 
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contradição interna (contradição externa não é hipótese de embargos). E, 

ainda, foram utilizados os fundamentos suficientes para se chegar à 

conclusão ora impugnada.

 Veja-se que a sentença embargada partiu da premissa de que o Banco 

embargado disponibilizou em seu “site” a impressão da segunda via do 

boleto para o pagamento das parcelas vincendas, conforme informado 

pela parte embargante.

Nesse sentido, não se pode concluir que no momento da prolação da 

sentença houve uma falsa premissa dos fatos, uma vez que as 

informações prestadas pela parte embargante, no tocante ao bloqueio 

posterior do “site”, trata-se de fato superveniente, conforme documento 

acostado à fl. 329.

Desse modo, não há questão a ser tratada no bojo de embargos de 

declaração, mormente porque não há contradição e/ou omissão nos 

termos da sentença.

 Em suma, certa ou não a compreensão fática/jurídica lançada na 

sentença, como não se depara com a contradição a que se refere o art. 

1.022 do CPC, o recurso aviado não é próprio para o fim pretendido.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR 

AJUIZADA COM BASE NO ART. 4º, DA LEI Nº 7.347/85. EXTINÇÃO DO 

FEITO. REMESSA NECESSÁRIA. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. - Nos termos do art. 1.022 do 

CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para 

(i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. - No caso, os 

embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e 

rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questão já 

apreciada e decidida de forma fundamentada, qual seja, a inaplicabilidade 

da remessa necessária à sentença que extingue, sem resolução de 

mérito, a ação cautelar ajuizada com base no art. 4º da Lei nº 7.347/85 

(Lei da Ação Civil Pública). - A contradição remediável por embargos de 

declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, o recurso 

integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se 

revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in 

judicando. - No ponto, observa-se que o precedente invocado (AgRg no 

AREsp 445516/MG) tratava de hipótese na qual houve, na origem, 

julgamento conjunto da ação cautelar preparatória de ação civil pública e 

do processo principal de conhecimento, com a prolação de sentença 

única, em face da qual a parte interessada interpôs um único recurso de 

apelação, atacando os fundamentos declinados para ambos os feitos (o 

cautelar e o de conhecimento). Logo, nessa hipótese específica, o 

Tribunal a quo ratificou a extinção do processo cautelar com resolução de 

mérito, considerando ter ocorrido também o julgamento da ação principal e 

o acolhimento da respectiva pretensão; situação, a toda evidência, distinta 

daquela debatida nos presentes autos. - Mesmo quando tenham por fim o 

prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em 

uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15. - Dispositivos de lei 

suscitados pela parte embargante que se consideram incluídos no 

acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025 do CPC/15. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS”. (Embargos de 

Declaração Nº 70078119088, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 28/06/2018) 

(negrito nosso)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO. No exame da prova dos 

autos o julgador é detentor do livre convencimento, não se prestando os 

embargos de declaração para, sob a suposição de omissão, instigar nova 

apreciação ou um aprofundamento da argumentação”. (TRT-7 - ED: 

12280520105070013 CE 0001228-0520105070013, Relator: ROSA DE 

LOURDES AZEVEDO BRINGEL, Data de Julgamento: 28/09/2011, Primeira 

Turma, Data de Publicação: 14/10/2011 DEJT) (negrito nosso).

Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, porém, no 

mérito, DESACOLHO a pretensão neles deduzida e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.

INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 287319 Nr: 15037-89.2018.811.0055

 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: NAREZZI ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITA E THOMAZ PROSPERO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, Vanessa Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico da parte demandada, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC 

vigente, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo 

único, do CPC.

INTIME-SE, ainda, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as 

três últimas declarações de imposto de renda e outros documentos que 

achar conveniente para retratar a hipossuficiência, sendo certo que a 

inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o disposto no artigo 

99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 135623 Nr: 5812-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

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

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERCIO BARBOSA LEÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON WAGNER CAMPAROTO, BEATRIZ 

FÁTIMA DA COSTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADHEMAR CARLOS RODRIGUES 

CRUZADO - OAB:9740-B/MT, ADRIANO JOSE DA SILVA - OAB:OAB/MT 

15.745, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, TIAGO 

MACIEL BORGES - OAB:20.640/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEWTON ZACARIAS 

PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA 

ELIANE JOHN - OAB:12756

 Vistos.

Conforme se colhe da petição de fls. 424/427, a parte exequente pleiteia, 

inicialmente, o cumprimento do desejo, assinalando que, posteriormente, 

entraria com o pleito de execução por quantia certa.

Ocorre que, uma vez cumprido o despejo (fl. 455) e intimado para 

manifestar, deixou transcorrer “in albis” o prazo (fl. 459).

Posto isso, como se trata de feito já sentenciado, AO ARQUIVO com as 

anotações e baixas de estilo, podendo a parte, até que transcorra o prazo 

prescricional, recobrar interesse na execução.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 175173 Nr: 17144-48.2014.811.0055

 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: ESPOLIO DE JOSE EUSTAQUIO DE ALMEIDA MELLO, 

CESAR AUGUSTUS MELO, ELIETE SOARES CASARIN, WICTOR 

ALEXANDRE MELO, MARCO CESAR MELO, ISIS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MASSON MORETTI, RODRIGO 

MASSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRINA JULIANA 

CASARIN - OAB:OAB/PR: 18266, ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - 

OAB:OAB/MT 15.331, BRUNO RODRIGUES DA CUNHA MESQUITA - 

OAB:306589, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876/O, LEONARDO 

ZANELLA BONETTI - OAB:OAB/RS 59.172, THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT, WELLINGTON MASAHARU WATANABE - 

OAB:OAB/SP 238.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DE ANDRADE 

POZETTI - OAB:OAB/MT 4.912, RYCHER ARAÚJO SOARES - 

OAB:OAB/MT 20.061

 Vistos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 201 de 805



Por conta do requerimento de fl. 889, DEFIRO a suspensão do trâmite 

processual pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, informar se 

fora nomeado novo inventariante, com a juntada da respectiva decisão, ou 

se permanece aquele anteriormente nomeado, conforme se vê no 

documento de fls. 914/914-verso e na decisão do Juízo da 3ª Vara de 

Família e Sucessões de Londrina/PR de fls. 921-verso/922.

Com a informação, PROSSIGA-SE conforme já determinado à fl. 887.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 216361 Nr: 6939-86.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CORREA BRAGA

 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: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 138, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte autora promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228022 Nr: 16733-34.2016.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LUCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda ajuizada por BRADESCO ADMINISTRADORA 

CONSÓRCIOS LTDA. em face de MARISA LUCAS, ambos qualificados nos 

autos.

 Após um ato e outro, determinou-se a intimação da parte autora, por meio 

do digno advogado, para, no prazo assinalado, promover o andamento do 

feito, sob pena de extinção, contudo, quedou-se inerte (fl. 59).

Determinada a intimação pessoal da parte autora, sob pena de extinção, 

não foi possível proceder a intimação, conforme certidão de fl. 61.

Pois bem.

Tendo em conta a inércia da parte autora, somente resta a extinção 

anômala do feito.

Não custa ressaltar que, na forma do art. 274 do CPC, é incumbência da 

parte autora manter o endereço atualizado nos autos.

Posto isso, JULGO EXTINTO o processo nos termos do artigo 485, inciso 

III, do CPC.

CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas e custas 

processuais.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138264 Nr: 8659-64.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELESTINO CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINES BETTIO LEINDECKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAHATMA GARCIA JOAQUIM - 

OAB:17.726 MT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. O acordo de fls. 151/153 fora assinado pela digna advogada da 

parte autora, com poderes para transigir à fl. 12, e pela demandada. No 

entanto, a assinatura da digna advogada da parte autora e da demandada 

é mera cópia reprográfica. Sobre tal situação, já se decidiu que: 

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA ORIGINAL DO PROCURADOR DAS 

PARTES. RECURSO INEXISTENTE. 1. A jurisprudência desta Corte é firme 

no sentido de que a petição interposta mediante cópia sem autenticação 

ou assinatura original do advogado da parte não deve ser conhecida, uma 

vez que destituída da sua regularidade formal, não sendo aplicável, na 

instância especial, o disposto no art. 13 do Código de Processo Civil. 2. 

Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp 

801.516/GO, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA 

CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, 

DJe 02/03/2016) (negrito nosso) “ Posto isso, INTIMEM-SE as partes 

subscritoras da avença para que, no prazo de 15 dias, apresentem o 

acordo original, onde conste a chancela original da digna advogada da 

parte autora e da demandada. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284130 Nr: 12369-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO FREIHEIT CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de demanda proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S/A., em face de RICARDO AUGUSTO FREIHEIT CORTES, ambos 

qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, a parte autora requer a desistência da ação (fl. 18). 

Ainda, requer o desentranhamento dos documentos que instruíram a 

inicial, a baixa de eventual restrição judicial e o recolhimento do mandado 

de busca e apreensão.

Os autos vieram-me conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO.

Considerando a manifestação de vontade, somente resta a extinção 

anômala da contenda, razão por que HOMOLOGO o pedido de desistência 

da ação, para fins do artigo 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do CPC.

Nos termos do art. 90 do CPC, CONDENO o autor ao pagamento das 

custas e da taxa judicial, que deverão ser calculadas, conforme o valor 

indicado à fl. 17-verso, já que se trata de questão de ordem pública que 

deve ser corrigida de ofício, na forma do artigo 292, § 3º, do CPC.

 Logo, devem ser recolhidas as custas e taxa complementares.

No que se refere ao pleito de desentranhamento dos documentos que 

instruíram a inicial, em análise aos documentos, depara-se apenas com 

cópias dos aludidos documentos.

Veja-se que os documentos em questão foram juntados aos autos por 

meio de peticionamento eletrônico, de modo que não se vê razão para o 

aludido desentranhamento.

Logo, INDEFIRO o pleito de desentranhamento.

Não há qualquer ordem judicial de restrição de crédito e de veículo nos 

autos. Por isso, INDEFIRO o pedido correlato.

Nenhum mandado de busca e apreensão fora expedido, portanto não há o 

que se falar em recolhimento. Dessa feita, INDEFIRO o pleito em questão.

P.I.C.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 16660 Nr: 3044-45.2001.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FAUSTO EUGENIO MASSON, FAUSTO 

ANGELO MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ASSIS DONIDA, WALDIR PEDRO 
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HOFFMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA DE FATIMA LANI - 

OAB:16059-O/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133

 Em atendimento ao Provimento nº 056/2007-CGJ e à r. decisão de fls. 304, 

impulsiono os presentes autos por certidão ao setor de matéria de 

imprensa, a fim de intimar os advogados da parte executada Waldir Pedro 

Hoffmann, para que compareçam nesta Secretaria e retirem a carta 

precatória a ser distribuída na comarca de Novo Progresso/PA, no prazo 

de cinco dias.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285353 Nr: 13343-85.2018.811.0055

 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: ADSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - 

OAB:23.3871-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos 

do art. 319, do CPC.2. Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, 

inc. II).3. Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98). 4. 

ARBITRO alimentos provisórios no patamar de um salário mínimo, 

equivalente a R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), além de 

50% de despesas extraordinárias da menor a ser pago mensalmente pelo 

requerido à representante da criança, a ser pago mensalmente pelo 

requerido, através de depósito bancário na conta da representante legal 

da criança, Banco Bradesco, agência 1249-1, conta corrente 0006577-3, 

a partir da citação.EXPEÇA-SE ofício a empresa empregadora do requerido 

(fl. 11) determinando que efetue mensalmente o desconto da pensão 

alimentícia, diretamente da folha de pagamento do requerido, depositando 

na conta corrente informada pela requerente (fls. 17).6. Designe-se data 

para realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.7. Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286926 Nr: 14738-15.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRDCG, ARIANI DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYSON JUNIOR GIARETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I – RECEBO a petição inicial uma vez que preenchidos os 

requisitos do art. 319, do CPC.II - DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.III 

- PROCESSE-SE em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).IV - ARBITRO 

alimentos provisórios em favor da criança Lorenzo Rafael da Costa 

Giareta, equivalentes a 01 (um) salário mínimo, no momento perfazendo o 

montante de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), devendo 

ser procedido o desconto em folha de pagamento do requerido, 

depositando na conta bancária de titularidade da requerente (fl. 07).V – 

DESIGNE-SE data para realização da audiência de conciliação, conforme 

pauta de audiência constante no Cartório, remetendo-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.VI - 

CITE-SE/INTIME-SE a parte requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência 

mínima de 15 (quinze) dias, para que compareça à audiência de 

conciliação (art. 695, § 2º do CPC), sendo que no mandado deverão ser 

consignadas as seguintes observações:a) conterá apenas os dados 

necessários à audiência, devendo estar desacompanhado da petição 

inicial (art. 695, § 1º do CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do 

requerido na audiência é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º 

do CPC.c) que na audiência as partes deverão estar acompanhadas de 

advogado/defensor público (art. 695, § 4º, do CPC).VII - Caso não haja 

acordo entre as partes na audiência, passa-se a incidir as normas do 

procedimento comum, podendo a parte requerida apresentar contestação, 

no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da realização da 

audiência ou do protocolo do pedido de cancelamento apresentado pelo 

réu, além das advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 287033 Nr: 14788-41.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELEM DAIANE PERIN DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON JULLIO PEREIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita.II. INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência de arbitramento de alimentos provisórios em favor da 

requerente, tendo em vista a inexistência de elementos comprobatórios 

que evidenciem a incapacidade laborativa desta.III. DESIGNE-SE data para 

realização da audiência de conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.IV. CITE-SE a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou do requerido na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).V) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 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.

Recebo a petição inicial uma vez que preenchidos os requisitos do art. 

319, do CPC.

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, inc. II).

Defiro os benefícios da Justiça Gratuita (CPC, art. 98).
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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 Barbosa.

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.

Para tanto, expeça-se ofício ao tabelionato do 2º ofício da Comarca de 

Tangará da Serra/MT, para que proceda com a competente averbação.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

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

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 102071 Nr: 950-80.2008.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VITOR BAEZA BURALI, PEDRO HENRIQUE 

BAEZA BURALI, CLEUSA APARECIDA BURALI NEGRI, JULIANA BAEZA 

BURALI, JOSE BURALI, NIVALDO ANTONIO BURALI, SANDRA MARA 

BURALI GARCIA, JOAO BURALI FILHO, JOAO MARQUES PEREIRA 

BURALI, NEUSA MARIA BURALI KVIECINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE YOLANDA FERRACIN BURALI, 

ESPOLIO DE JOAO BURALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU TAMANHO - OAB:5.827, 

FELIPE AMORIM REIS - OAB:12931, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, faço a intimação da parte autora (inventariante), 

para manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça da 

comarca de Cuiabá - MT, no prazo de 05 (cinco) dias, a qual segue 

resumidamente transcrita: "(...) e ali estando nos dias 19-06-2018, às 

15hrs45m., e 30-07-2018, às 17hrs15m, deixei de Intimar o Sr. João 

Marques Pereira Burali em virtude de não encontrar pessoalmente.", 

referente ao respectivo feito.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273720 Nr: 4054-31.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE DAS GRAÇAS APOLINÁRIO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dickson Diego Campos Debesa 

- OAB:22.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data faço a intimação da parte autora, para que no 

prazo legal, providencie o resumo da petição inicial, para maior celeridade 

processual, contendo somente o indispensável à finalidade do ato, com o 

nome das partes, o relato da matéria de fato, terminologia concisa e 

adequada, evitando-se expor a intimidade das partes envolvidas, devendo 

remeter para o e-mail desta Secretaria, ts.2civel@tjmt.jus.br, devidamente 

identificado com o código do processo, para posterior confecção do Edital 

de Citação.

Márcia Adriana Padilha

Técnica Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228694 Nr: 17340-47.2016.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HMdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIJURIS - PRÁTICA FORENSE E 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, LEANDRO 

LEONARDO FIGUEIRO - OAB:14035/MT, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Vistos.

Considerando o teor da petição de fl. 71 e tendo em vista o petitório de fls. 

74/75, intime-se a testemunha Andréia Mendes da Costa, para que 

compareça a audiência de instrução e julgamento designada para a data 

de 29/08/2018, às 14h30min, sob pena de condução coercitiva.

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 259711 Nr: 24621-20.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ONM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSM, JDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

incisos I e III, alínea b, do Código de Processo Civil, exonerando o 

requerendo do pagamento de pensão alimentícia em favor dos filhos Olair 

dos Santos Mendes e Jessica dos Santos Mendes.Custas pela parte 

requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária de Justiça 

Gratuita.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos, mediante as baixas necessárias.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 256507 Nr: 21869-75.2017.811.0055

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS HENRIQUE NOBRE, DAYANE MAYARA SANTOS 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARI GONÇALVES DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANOEL GOMES DE SOUSA - 

OAB:OAB/MT 18303-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca às fls. 

65/65-v e tendo em vista o parecer ministerial de fl. 72, HOMOLOGO para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as 

partes, referente ao reconhecimento de paternidade e habilitação em 

inventário.

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.

Expeça-se a competente averbação ao Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Naturais desta Comarca, acrescentando na Certidão de 

Nascimento do Sr. Lucas Henrique Nobre e da Sra. Dayane Mayara 

Santos Silva o nome do genitor, Izaltino Donizete Gomes de Azevedo e 

dos avós paternos, Ari Gonçalves de Azevedo e Sebastiana G. de 

Azevedo.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

de Justiça Gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Proceda a Sra. Gestora Judiciária com a juntada do acordo entabulado e 

da presente sentença aos autos tombados sob o código 251050.
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Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 202521 Nr: 16768-28.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCAF, JADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVOPosto isso, declaro a incompetência absoluta deste juízo e 

DECLINO de minha competência jurisdicional para conhecer, processar e 

julgar a presente ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT, para onde determino a remessa do presente 

feito.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e à 

Defensoria Pública.Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os 

autos àquela comarca, com as baixas e anotações necessárias.Às 

providências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 252973 Nr: 19194-42.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSV, RDSV, ENDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS CARDOSO - 

OAB:37133

 Deste modo, considerando que a criança, o adolescente e a genitora 

residem no município de Mangueirinha/PR, devem estes os autos ser 

remetidos ao respectivo Juízo da Comarca de Mangueirinha/PR.Posto isso, 

declaro a incompetência absoluta deste juízo e DECLINO de minha 

competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a presente 

ação, em favor do douto Juízo da Comarca de Mangueirinha/PR, para onde 

determino a remessa deste feito.Intimem-se.Após o decurso do prazo 

recursal, remetam-se os autos àquela Comarca, com as baixas e 

anotações necessárias.Às providências necessárias. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 200623 Nr: 15216-28.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSDL, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por José Diogo Souza de 

Lima, representado por sua genitora Adriana de Souza em face de Lucas 

Alberto de Lima, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a ação foi proposta em 04/08/2016, 

não sendo possível a intimação do requerido.

À fl. 46 este juízo determinou a intimação da parte autora, através de seu 

procurador para se manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

sendo o procurador devidamente intimado à fl. 47

Observo que o procurador da parte requerente devidamente intimado (fl. 

48), deixou de manifestar nos autos.

Desse modo, determinou-se a intimação pessoal da requerente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito (fl. 49), sendo 

devidamente intimada conforme certidão de fl. 55.

Entretanto, embora devidamente intimada, a parte autora quedou-se inerte, 

deixando transcorrer in albis o prazo (fl. 56).

Dessa forma, é forçoso concluir que desde julho de 2017 o feito aguarda 

providência da parte requerente, condição esta que não pode ser mantida 

ad eternun.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

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

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando o fato de que a requerente não manifesta interesse 

no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280327 Nr: 9265-48.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JCB, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMARA FAVETTI SASSAKI - 

OAB:OAB/MT 23.855

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 03/07 e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 16, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as 

partes, referente ao pagamento de alimentos, guarda e visitas.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

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

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 276378 Nr: 6000-38.2018.811.0055

 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: DPDF, PEJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17614-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O presente feito restou sentenciado à fl. 26, contudo, observo que no 

dispositivo da sentença proferida, constou equivocadamente o nome das 

partes.

Com efeito, nos termos do inciso I, do art. 494, do CPC, pode o juiz, depois 

de publicada a sentença, corrigir de ofício, inexatidões materiais.

Posto isso, para sanar o erro material, onde se lê: “Considerando que as 

partes compuseram amigavelmente à fl. 22 e ainda tendo em vista o 

parecer ministerial de fl. 28, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes. Posto isso, 

RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre Adelar 

Vieira Soares e Tania da Silva”, leia-se: “Considerando que as partes 

compuseram amigavelmente e ainda tendo em vista o parecer ministerial 

de fl. 24, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo realizado entre as partes. Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a 

dissolução da união estável entre Dirceley Pereira de Freitas e Patricia 

Eduarda Joenck”.

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

Proceda-se com as anotações necessárias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 192169 Nr: 8589-08.2015.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca, bem como o 

parecer ministerial de fl. 61, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos 

e legais efeitos o acordo realizado entre as partes às fls. 58, referente a 

exoneração de alimentos.

Por consequência, tendo em vista que as partes transacionaram, JULGO 

EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea b c/c art. 924, inc. II, ambos do Código de Processo Civil.

Custas pela parte executada, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

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

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 265823 Nr: 29048-60.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEN LUCIA MENDES 

ARAUJO OLYNTHO - OAB:22510/MT

 Vistos.

 Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca, HOMOLOGO 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre 

as partes, bem como o acordo entabulado entre as partes acerca da 

pensão alimentícia e guarda compartilhada.

Posto isso, RECONHEÇO e DECLARO a dissolução da união estável entre 

Elisangela Pires e Emilio Arlindo da Silva.

 Assim JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos 

do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, parágrafo 3º do CPC.

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. Cumpra-se.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 285542 Nr: 13504-95.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUVIRA ANDRADE DORNELLES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos verifico que a petição inicial encontra-se sem a 

assinatura dos procuradores, deste modo, intimem-se os procuradores da 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade 

processual apresentada.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 280177 Nr: 9117-37.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CHRISTIANE MARTINS ROCHA, SMRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINTON FABIANO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente não possui 

interesse no prosseguimento da ação, pugnando assim, pela extinção do 

presente feito (fl. 30).

Nos termos do art. 200, § único, do CPC, a desistência da ação somente 

produz efeitos após a homologação judicial.

Posto isso, inexistindo óbice legal, HOMOLOGO o pedido de desistência 

formulado pela requerente, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do 

NCPC.

Custas pela parte exequente, contudo, por se tratar de beneficiária da 

Justiça Gratuita, isento-a de pagamento das custas.

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

Ciência ao Ministério Público.

Arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 201578 Nr: 15944-69.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSDL, ADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por José Diogo Souza de 

Lima, representado por sua genitora Adriana de Souza em face de Lucas 

Alberto de Lima, todos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando os autos, verifico que a ação foi proposta em 04/08/2016, 

não sendo possível a intimação do requerido.

À fl. 49 este juízo determinou a intimação da parte autora, através de seu 

procurador para manifestar acerca da certidão do Oficial de Justiça (fl. 

50).

Observo que o procurador da parte exequente devidamente intimado (fl. 

51), deixou de manifestar nos autos.

Nesse sentido, determinou-se a intimação pessoal da requerente para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, todavia, conforme 

consta na certidão de fl. 56 não foi possível a intimação da mesma em 

razão de não localizá-la no endereço indicado.

Dessa forma, é forçoso concluir que desde julho de 2017 o feito aguarda 

providência da parte requerente, condição esta que não pode ser mantida 

ad eternun.

Vejamos o que dispõe o artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil:

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

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

Assim, considerando o fato de que a requerente não manifesta interesse 

no prosseguimento do feito, a extinção deste é medida que se impõe.

Dispositivo

Posto isso, tendo em vista a inércia da parte exequente, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil.

Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser esta beneficiária 

da justiça gratuita.

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

Ciência ao Ministério Público.
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Após arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 273195 Nr: 3599-66.2018.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente e tendo em vista 

o parecer ministerial, HOMOLOGO POR SENTENÇA para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o divórcio requerido por Silvino Manoel de 

Almeida em face de Marta Madalena Duarte de Almeida, bem como o 

acordo entabulado entre as partes acerca da pensão alimentícia, guarda 

compartilhada e partilha de bens.

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: MARTA 

MADALENA DUARTE.

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.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o competente formal de partilha.

Após, arquivem-se os autos, mediante as baixas anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 219265 Nr: 9343-13.2016.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAKDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA GABRIELA KNOPF 

DOS SANTOS SILVA - OAB:20.648, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, DEAN PAUL HUNHOFF - OAB:5MT 5.730-B, 

DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA 

PÚBLICA-NÚCLEO CUIABÁ - OAB:

 Diante do exposto, por reconhecer a litispendência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

V, do Código de Processo Civil.Custas pela parte exequente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério Público e à Defensoria 

Pública.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, mediante as 

baixas e anotações necessárias. Às providências.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253810 Nr: 19783-34.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE APARECIDA SILVA ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA FRANÇA RAMOS - 

OAB:7821/MT, EULIENE ROSA TORRES DA SILVA - OAB:11127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Certifico que o recurso de apelação de fls. 83/89 foi interposto pelo 

requerido no prazo legal. Sendo assim, nos termos do artigo 1010, § 1.º, 

do CPC, intimo a requerente para contrarrazoar referido recurso, no prazo 

de 15 (quinze)dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116714 Nr: 6758-32.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 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: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 Certifico que intimo a parte exequente para se manifestar sobre a petição 

de fls. 260/292, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 274265 Nr: 4444-98.2018.811.0055

 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: MARCOS ROBERTO GAVIOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de fls. 551/554 é tempestiva. Desse modo, 

intimo a parte autora para impugnar referida defesa, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 226341 Nr: 15333-82.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MATUCHAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a devolução da Carta Precatória com 

diligência infrutífera, intimo a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judicário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 248982 Nr: 15761-30.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E P DE JESUS ME, Eranildo Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:13.311-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação de penhora 

e 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), 
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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.: 275301 Nr: 5221-83.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS 

S.A, JDC.GOIOERE-PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Teodoro de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que intimo a parte autora para manifestar-se sobre a certidão 

negativa da oficiala de justiça de fl.137, no prazo de 05 (cinco)dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 187326 Nr: 4486-55.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISRAEL VENDRAME, WAGNER CARAMALAC 

SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 

- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 Autos nº: 187326.

 Vistos,

 Analisando os autos, em que pese a alegação da parte executada às fls. 

251, defiro o pedido formulado pela parte exequente às fls. 249, para que 

seja expedida certidão premonitória, tendo em vista que os parâmetros 

estabelecidos na ação revisional estão pendentes de julgamento, devendo 

permanecer inalterado o valor da execução até que haja pronunciamento 

definitivo sobre as cláusulas submetidas à revisão.

 Ademais, registro que a averbação premonitória, prevista no art. 828 do 

Código de Processo Civil, não se trata de penhora, mas tão somente de 

medida acauteladora do credor contra eventual fraude à execução.

 Expedida a certidão premonitória, permaneçam os autos suspensos, 

conforme decisão de fls. 247.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 20 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282819 Nr: 11330-16.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.GOIANIA-GO, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA 

DE SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGETOP - AGENCIA GOIANA DE 

TRANSPORTES E OBRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:39277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA VANESSA DE 

SOUZA ADORNI - OAB:OAB/GO 19425

 Autos nº: 282819.

Vistos,

Trata-se de carta precatória encaminhada pelo juízo de Goiânia-GO, com a 

finalidade de inquirição da testemunha Tadeu Junior Gross.

Ocorre que chegou ao conhecimento deste magistrado que a testemunha 

acima reside atualmente na cidade de São Carlos-SP, no seguinte 

endereço: Rua Passeio das Palmeira, nº 520, bairro Parque Faber Castell 

1, São Carlos-SP, CEP: 13.561-353.

Assim, considerando o caráter itinerante desta deprecata, remeta-se a 

presente missiva à Comarca de São Carlos-SP, para que o ato deprecado 

seja cumprido naquele juízo, consignando as nossas homenagens.

Cancelo a audiência designada às fls. 36.

Oficie-se o Juízo deprecante, informando a ocorrência.

Às providências.

Tangará de Serra - MT, 22 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 218439 Nr: 8692-78.2016.811.0055

 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: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCON DOUGLAS ASSIS 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: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 Autos nº 218439.

 Vistos,

 Tendo em vista que entre os dias 05 a 09 de novembro de 2018 será 

realizada a XIII Semana Nacional da Conciliação e considerando que 

ambas a partes sinalizaram a possibilidade de autocomposição, designo 

audiência de conciliação para o dia 08 de novembro de 2018, às 16:00 

horas, devendo as partes ser intimadas a comparecerem devidamente 

acompanhadas de seus advogados.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tangará da Serra/MT, 21 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 116091 Nr: 6168-55.2009.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5.835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, intimo a parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, no bairro Jardim 

Tangará II, 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 das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 122652 Nr: 1684-60.2010.811.0055

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARECIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIAPAÇÃO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA STALLBAUM BERNINI - 

OAB:12.396-MT, FABIANO DE CAMARGO PEIXOTO - OAB:178867/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELTON ALFREDO VOLPE - 

OAB:19741/O

 Certifico que, haja vista a petição de fl. 575 da Vanguarda do Brasil S.A, 

cumprindo com o disposto no item "a" da decisão de fls. 563/565, resta, 

portanto, prejudicada a carta precatória de fl. 578 e, consequentemente, a 

certidão de fl. 574, solicitando o respectivo preparo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211446 Nr: 3172-40.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE W. MEYER - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOB DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, 

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAS NALINI DA SILVA - 

OAB:18489/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, MARCUS VINICIUS DE MORAIS JUNQUEIRA - 

OAB:SP:175.803-B, SAMUEL FRANCISCO - OAB:10908/MT

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

documentos de fls. 358/360, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 279860 Nr: 8896-54.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAGMAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AUGUSTO HANUM 

SARDINHA - OAB:23.151-GO, MURILO ROCHA FERREIRA - 

OAB:37436/GO

 Certifico que a contestação de fls. 94/98 é tempestiva e a contestação de 

fls. 102/143 é intempestiva. Desse modo, intimo a parte autora para 

apresentar Impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 227579 Nr: 16329-80.2016.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GARRA SEMENTES E FERTILIZANTES LTDA - 

ME, ERNILTON DA SILVA NUNES, APARECIDA PEDRO DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de intimação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, no bairro Jardim Shangrilá, 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.: 260084 Nr: 24928-71.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLEN DE OLIVEIRA 

TRETTEL - OAB:14337/MT, SUZAN MICHELLY COELHO FERNANDES 

HACHBARDT - OAB:OAB/MT:12771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:OAB/MT 9.123, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:OAB/MT 9.993-B

 Certifico que, considerando que a parte executada deu-se por citada em 

17/08/2018, deccrreu em 20/08/2018 o prazo para ela comprovar o 

pagamento do débito, tendo permanecido inerte. Desse modo, intimo a 

parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 260809 Nr: 25455-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA IRMÃOS LORENZETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON SANTOS CALDAS, MARCIA REGINA 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO PANTOLFI 

FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 Certifico que, regularizando a capacidade posulatória da parte executada, 

intimo os executados Robson Santos Caldas e Márcia Regina de Souza, 

na pessoa de sua advogada, para efetuarem o pagamento do débito no 

valor de R$ 13.185,11, no prazo de 15 dias, conforme a decisão de fls. 

75/76, a seguir parcialmente transcrita: " Nos termos do art. 523 do Código 

de Processo Civil, desde já determino que os devedores Robson Santos 

Caldas e Marcia Regina de Souza, sejam intimados para pagar o débito, no 

prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver, devendo a intimação 

observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo Civil. Fica a 

parte devedora advertida que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

voluntário, fica desde já determinada a utilização do sistema BACENJUD 

para busca de dinheiro, sendo desnecessário o credor diligenciar na 

localização de bens passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na 

ordem do artigo 835 do Código de Processo Civil. Registro que a 

providência será cumprida de acordo com a regra do art. 854 do Código 

de Processo Civil. Sendo esta inexitosa, fica a parte exequente desde já 

advertida de que o processo será suspenso por 01 ano, na forma do art. 

921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste período se 

suspenderá a prescrição. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285101 Nr: 13171-46.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME, 

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a complementação do valor da 

distribuição e contadoria no valor de R$9,74 (nove reais e setenta e quatro 

centavos)a ser depositado na conta n.10.4126-6, agência 1321-8 do 

Banco do Brasil S/A em nome de Josué Matheus de Mattos - CPF 

238.698.799-04, juntado o comprovante aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 188513 Nr: 5435-79.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADY ELIAS SOLETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EDVALDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTEVAN SOLETTI - 

OAB:10.063/MT, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GILSON ELY CHAVES DE MATOS - OAB:1733/RO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIVRADA APARECIDA GAETE 

- OAB:15117

 Certifico que, intimo o exequente para requerer o que de direito, no prazo 

de 15 dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, advertindo-o que, 

no silêncio, a execução será suspensa por 1 ano, conforme a decisão de 

fl. 107, a seguir parcialmente transcrita: "...determino que a parte 

exequente seja intimada para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a que no silêncio a execução será suspensa por 01 ano, na 

forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, sendo que neste 

período se suspenderá a prescrição. Decorrido este prazo de 01 ano sem 

indicação precisa de bens, determino desde já a suspensão sine die, nos 

termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que a partir daí começa a correr 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC)."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255776 Nr: 21256-55.2017.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAUER LOPES WILLIAM & ASSOCIADOS S/C

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA VALE 

DO SEPOTUBA LTDA COOMIVALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA TAVARES LOPES - 

OAB:52148

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de avaliação, intimo a 

parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da 

diligência ao oficial de justiça, a ser realizada no Centro, a ser depositada 

em guia própria a ser expedida no site do Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso (www.tjmt.jus.br), no campo "emissão de guias on line", "emissão 

de guia de diligência", juntando o comprovante nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 220504 Nr: 10465-61.2016.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISVANIL SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, proceder ao preparo da Carta Precatória 

expedida à Comarca de Cuiabá-MT para citação, juntado a guia aos autos.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 191406 Nr: 7802-76.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARGNIN QUATRIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATALIA CARGNIN QUATRIN - 

OAB:OAB/MT 17737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado às fls. 179/180, para 

que surtam os seus legais e jurídicos efeitos, razão por que DECLARO 

EXTINTO o vertente feito, na forma do artigo 487, inciso III, “b”, do 

CPC.Honorários advocatícios conforme acordado.Sem custas, uma vez 

que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e a parte demandada é 

isenta de recolhimento (art. 3º, inciso I da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de 

setembro de 2001).Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme 

o artigo 496, § 3º, do CPC.P.I.C.INTIMEM-SE as partes acerca da 

homologação do acordo para as providências visando ao seu 

cumprimento.Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo de 30 dias 

sem qualquer requerimento, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de 

estilo.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 126514 Nr: 5474-52.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU VITOR 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, (...) 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. 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 124260 Nr: 3260-88.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMERY GOEDE

 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:

 (...) 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 
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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. (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 128087 Nr: 6999-69.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILENE AUGUSTA PEREIRA

 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:

 [...]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 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.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de 

Direitocooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139090 Nr: 9542-11.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMINDA PEREIRA SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Assim, considerando-se que os honorários foram fixados com base 

no proveito econômico, mesmo que limitado até a data da prolação da 

sentença, é certo que deve integrar sua base de cálculo os valores pagos 

por força da antecipação dos efeitos da tutela, visto que mantidos no 

julgado e portanto integrantes do proveito econômico da ação.Assim, 

REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MANEJADA 

PELO INSS, homologando os cálculos apresentados pelo exequente às fls. 

158-159.Tenho como cabível a aplicação de honorários advocatícios 

previstos no § 1º do art. 85 do CPC, a serem pagos pela parte executada 

ao procurador da parte autora, ante a resistência no cumprimento de 

sentença, razão pela qual, fixo em R$ 485,78, equivalente a 10% sobre o 

montante impugnado, a qual será acrescida aos valores devidos ao 

patrono da parte autora, visto que a impugnação atingiu apenas as verbas 

atinentes aos honorários sucumbênciais.Após preclusão (art. 34, §1º da 

Lei n. 12.431/11), expeça-se Precatório/RPV, conforme o caso, nos 

termos do art. 535 e seguintes do NCPC, observando as determinações 

acima.Às providências.Tangará da Serra-MT, 22 de agosto de 

2018.Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direitocooperador durante 

regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125952 Nr: 4937-56.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO CARLOS BARBOZA NETO, ELENIR VELOSO 

BARBOZA, SONIA REGINA VELOSO BARBOSA, ELIANE VELOSO 

BARBOZA, VIVIANE VELOSO BARBOZA, VANDERLEI VELOSO 

BARBOSA, ROBSON VELOSO BARBOSA

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de cientificar as partes de que foram 

expedidas a(s) Requisição(ões) de Pequeno Valor e/ou Precatório retro, 

em cumprimento a decisão outrora lançada, e encaminhadas ao TRF da 1ª 

Região, para as providências cabíveis. Outrossim intimo as partes para 

que requeiram o que de direito, no prazo legal, conforme determina o artigo 

11 da Resolução CJF 405/2016. Nada mais.

Rosilaine Alves da Silva

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 177583 Nr: 19632-73.2014.811.0055

 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: AURORA SABINA RIBEIRO DA SILVA

 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:

 (...) 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 
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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 (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 152655 Nr: 1300-92.2013.811.0055

 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: LENILDA ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado da ação 

principal. Em razão da sucumbência, condeno a autora no pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados 

em 10% do valor da causa, forte no artigo 82, § 2.º c/c 85, § 2.º dp 

CPC.Suspendo os pagamentos das custas, ante a gratuidade da Justiça já 

deferida.12.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 13.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.: 133273 Nr: 3207-73.2011.811.0055

 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: INES BERNARDO DE OLIVEIRA, JOSÉ COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAINA BASTOS, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1 - Constato que o processo se encontra em ordem.

 2 – Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva do Municipio, esta não 

merece prosperar, eis que a ação se refere a suposta má prestação de 

serviço público e eventual ato lesivo praticado por funcionário do quadro. 

Assim, rejeito a preliminar levantada pelo ente público.

3 – Não há nulidades a declarar nem irregularidades para sanar, tendo 

sido demonstrado que a citação por meio de edital ocorreu somente após 

esgotamento das buscas do endereço da requerida Zaina, inclusive junto 

ao conselho de enfermagem.

 Ressalto que nesta data este magistrado encontrou o endereço da 

mesma, e consultas a receita federal, o que deve ter sido atualizado após 

a citação editalicia e declaração da revelia, que não se altera. Contudo, a 

partir de agora pode a requerida participar do processo, no estado em que 

se encontra.

 4 - Declaro, pois, saneado o processo.

 5 - Defiro a produção das prova deponencial e testemunhal requeridas 

pelas partes.

6 – Expeça-se carta precatória no endereço constante do extrato 

INFOJUD, para intimação da requerida ZAINA e tomada de seu depoimento 

pessoal, ficando a parte autora desde já intimada via DJE.

7 – Na audiência de instrução será tomado o depoimento pessoal dos 

autores, como prova requerida pela parte contraria, bem como oitiva da 

prova testemunhal

8 - Designo audiência de instrução e julgamento para a data de 16/10/2018 

às 14:00 horas, na Sala de Audiências desta Vara, devendo as partes, no 

prazo comum de 10 dias, apresentarem rol de testemunhas (NCPC, art. 

357, §4º, c/c o art. 358), com sua qualificação completa e endereço 

atualizado.

9 - O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), 

sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato (NCPC, art. 357, § 

6º).

10 - Intime-se Fazenda Publica e Defensoria via carga dos autos, com 

urgência

11 - Advirto as partes, seus advogados/defensores públicos que o seu 

não comparecimento poderá levar à dispensa da produção das provas por 

eles requeridas. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 133273 Nr: 3207-73.2011.811.0055

 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: INES BERNARDO DE OLIVEIRA, JOSÉ COSTA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAINA BASTOS, MUNICIPIO DE TANGARÁ DA 

SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 dia 16/10/2018 às 14:00 horas

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 62592 Nr: 4129-56.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS SOARES DE OLIVEIRA, JACIDIO 

CARANDINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PÉRICLES LANDGRAF 

ARAUJO DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 6.005A

 Sanado equívoco, diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo de 

execução, em virtude do pagamento, com base no art. 924, II do Código de 

Processo Civil. Denota-se que mesmo intimado a efetuar o pagamento os 

executados permaneceram inertes. Assim, em fase de cumprimento de 

sentença, condeno os executados em honorários e multa, ambos em 10% 

do valor executado nesta fase de cumprimento de sentença, nos termos 

do art. 523, §1º do CPC.Intime-se. Cumpra-se.Certificado o trânsito em 

julgado, pagas as cutas, arquive-se em definitivo os autos, com as 

devidas cautelas de praxe. Tangará da Serra/MT, 23 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 154791 Nr: 3404-57.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANDERSON REIS DELLALIBERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMAE - SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR 

- OAB:12359/MT

 Vistos

1. Constato que o processo se encontra em ordem.

1.1 Não há nulidades a declarar nem irregularidades

para sanar.

2 Declaro, pois, saneado o processo.

3 Entendo que, no caso em apreço, as provas documentais

já costadas aos autos são suficientes para o

julgamento da causa.

 3.1 Como prova do Juízo, faculto à parte autora que traga aos autos cópia 

das faturas de agua do mesmo imóvel nos 12 (doze) meses subsequentes 

a outubro/2012, como forma de demonstrar a média de consumo no 

referido imóvel, a incluir periodos de estiagem . Fixo o prazo de 10 (dez) 

dias.

4. - Após, voltem os autos conclusos.

4 Intimem-se e cumpra-se, como devido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 204526 Nr: 18370-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO

 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:

 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.: 205485 Nr: 19140-47.2015.811.0055

 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: JOAQUIM CABOCLO LANDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-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.: 205842 Nr: 19471-29.2015.811.0055

 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: CARMEN LUCI DE SOUZA

 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.: 228003 Nr: 16713-43.2016.811.0055

 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: JULIETE SANTOS 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 230708 Nr: 19161-86.2016.811.0055

 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: APARECIDA FERREIRA 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 208711 Nr: 967-38.2016.811.0055

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ALEXANDRA REGINA GOMES DE LIMA

 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.: 230711 Nr: 19167-93.2016.811.0055

 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: PATRICIA APARECIDA 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.: 205506 Nr: 19178-59.2015.811.0055

 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: TANIA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 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.: 206153 Nr: 19799-56.2015.811.0055

 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: GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS DA SILVA - 

OAB:16978-MT, ROMAIR CICERO DE OLIVEIRA - OAB:13286-A

 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.: 208328 Nr: 701-51.2016.811.0055

 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: MAISE PECHIM NEIVA

 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:

 [...]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.: 209626 Nr: 1825-69.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANIA PEREIRA DE SOUZA

 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.: 243736 Nr: 11805-06.2017.811.0055

 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: VERONI ROSA BARBOSA

 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.: 220467 Nr: 10442-18.2016.811.0055

 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: TEREZINHA LEITE DE SOUZA

 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.: 230714 Nr: 19169-63.2016.811.0055

 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: LUCILENE GOMES DA 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.: 195811 Nr: 11409-97.2015.811.0055

 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: MAURILIO DE ARAUJO

 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
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 Cod. Proc.: 202281 Nr: 16596-86.2015.811.0055

 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 ANTONIA BARBOSA CAMACHO

 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.: 205624 Nr: 19265-15.2015.811.0055

 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: ELIZABETH RAMOS DA SILVA

 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.: 205467 Nr: 19108-42.2015.811.0055

 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: MARLI TEODORO DE OLIVEIRA DOS 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 

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.: 206046 Nr: 19625-47.2015.811.0055

 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 DONISETE CARVALHO

 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.: 227933 Nr: 16637-19.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ABREU GOMES QUEIROZ

 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
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 232874 Nr: 21791-18.2016.811.0055

 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: SILVANA REGINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.: 206713 Nr: 20275-94.2015.811.0055

 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: ROSELY SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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.: 208319 Nr: 683-30.2016.811.0055

 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: JOAO PEREIRA DOS SANTOS

 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, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207943 Nr: 391-45.2016.811.0055

 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: SILVANA PESSOA

 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.: 212335 Nr: 3938-93.2016.811.0055

 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: ROSAMARIA FREIRE 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 
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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.: 220462 Nr: 10434-41.2016.811.0055

 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: LEIVALDI FERREIRA SOARES

 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.: 205781 Nr: 19414-11.2015.811.0055

 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: LUZIA CELIA SILVA

 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.: 205876 Nr: 19533-69.2015.811.0055

 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: LUCIANE RODRIGUES SANTOS

 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.: 210084 Nr: 2183-34.2016.811.0055

 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: ELISANGELA PESSOA LIMA

 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.: 210096 Nr: 2205-92.2016.811.0055

 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: ELIZETE DA SILVA BRANDAO

 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 
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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.: 210100 Nr: 2213-69.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA 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, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 211003 Nr: 2876-18.2016.811.0055

 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: HULDA CAROLINA JAKIOSKI GEHHLEN

 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.: 227932 Nr: 16635-49.2016.811.0055

 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: RAQUEL CARDOSO DE SOUZA

 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, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 227940 Nr: 16650-18.2016.811.0055

 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: IVONE CELIS PEREIRA

 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, 17 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193197 Nr: 9496-80.2015.811.0055

 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): FLORISBELA ANTONIA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT

 Certifico que a sentença de fls. 21/22 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203694 Nr: 17692-39.2015.811.0055

 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): IDALINA DA SILVA DOS SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 219 de 805



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Certifico que a sentença de fls. 27/28 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203743 Nr: 17711-45.2015.811.0055

 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): SILAS MARIANO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mateus Alves Araújo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA - 

OAB:20.004

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203663 Nr: 17648-20.2015.811.0055

 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): LAURENICE MOREIRA GOULART

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA PATRIOTA DE HOLANDA - 

OAB:25819-D

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PARRA SANTILIO - 

OAB:8652

 Certifico que a sentença de fls. 20/21 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209088 Nr: 1270-52.2016.811.0055

 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): PEDRO INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 Certifico que a sentença de fls. 28/29 transitou em julgado, sem 

interposição de recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 137258 Nr: 7591-79.2011.811.0055

 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: ELENICE BORGES AZAMBUJA SILVA

 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:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193368 Nr: 9570-37.2015.811.0055

 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: MILTON RODRIGUES PEREIRA

 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 a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 144712 Nr: 4342-86.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE NAVES CORREA

 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: 144712.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Dirce Naves Correa 

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.

 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, 23 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.: 183300 Nr: 1365-19.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO SOUZA ALENCAR

 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: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:0

 Autos nº: 183300.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Carlos Roberto 

Souza Alencar 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.

 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, 23 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 174245 Nr: 16105-16.2014.811.0055

 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: REGINA CELIA DA SILVA BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174245.

 Vistos,

 Aguarde-se a realização da perícia médica agendada para o dia 19 de 

setembro de 2018 às 17:00 (fls. 153).

 Aportado o laudo pericial, intimem-se as partes para se manifestarem, no 

prazo de 10 (dez) dias, conforme já determinado às fls. 76/77.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

 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.: 125746 Nr: 4714-06.2010.811.0055

 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: MARIA 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:

 (...) 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 JunqueiraJuiz de Direitocooperador 

durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 106242 Nr: 4986-68.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 106242.

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria Aparecida 

Ferreira 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 informou que todas as obrigações foram satisfeitas, às 

fls. 166.

 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, visto que a 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, 23 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.: 173932 Nr: 15730-15.2014.811.0055

 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: NARCISO 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:

 Autos nº: 173932.

 Vistos,

 Com razão o INSS às fls. 131, verso.

 Deverá a Sra. Assistente Social responder aos quesitos de fls. 59/60 em 

05 dias.

 Após, nova vista às partes.

 Não havendo impugnações, reputo encerrada a instrução e desde já 

oportunizo nova vista para memoriais.

 Feito isto, conclusos para sentença.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 118499 Nr: 8459-28.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOMINGA DA SILVA

 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: 118499.
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Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria Dominga da 

Silva 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. 185, 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, 23 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.: 136007 Nr: 6224-20.2011.811.0055

 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: ILDA DA CONCEIÇÃO

 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: 136007.

 Vistos,

 Considerando que a parte autora trouxe aos autos o comprovante do 

requerimento administrativo (fls. 157-vº), intime-se a autarquia requerida 

para que, no prazo de 90 (noventa) dias, manifeste acerca da postulação.

 Em seguida, certificado o decurso dos prazos assinalados ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para demais deliberações 

pertinentes.

 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161794 Nr: 12672-38.2013.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA CRISTOVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT, MATHEUS GHISI - OAB:OAB/MT 20.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 161794.

 Vistos,

 Com razão o INSS às fls. 99, verso.

 Deverá a Sra. Assistente Social responder aos quesitos de fls. 56/57 em 

05 dias.

 Após, nova vista às partes.

 Não havendo impugnações, reputo encerrada a instrução e desde já 

oportunizo nova vista para memoriais.

 Feito isto, conclusos para sentença.

 Às providências, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 137118 Nr: 7428-02.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMERINDO DOS SANTOS GUIMARÃES

 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:

 Autos nº: 137118.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Armerindo dos 

Santos Guimarães 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.

 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, 23 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.: 131899 Nr: 1696-40.2011.811.0055

 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: DAYANE APARECIDA VIEIRA, BENEDITA APARECIDA 

VIEIRA DE SOUZA

 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: 131899.

 Vistos,

 Considerando que a parte autora apresentou o endereço atualizado às 

fls. 123, 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, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

 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.: 273061 Nr: 3463-69.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 222 de 805



TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON LEANDRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 273061.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento provisório de sentença promovido por Jeferson 

Leandro dos Santos em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, 

ambos qualificados.

Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente informou que 

todas as obrigações foram satisfeitas, pugnando pela extinção.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Diante do cumprimento da finalidade da presente ação, 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.

Sem custas processuais e honorários.

 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, 23 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.: 173982 Nr: 15772-64.2014.811.0055

 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: PAULO JOSE DE MELO

 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 

informe o endereço atualizado do autor, tendo em vista que o constante 

nos autos não foi localizado, conforme certidão de fls. 67.

 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, devendo o processo ser cumprido prioritariamente, uma 

vez que está inserido na META 2/2018-CNJ.

 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.: 191855 Nr: 8253-04.2015.811.0055

 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 DE SOUZA

 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: 191855.

 Vistos,

 Com razão o INSS às fls. 177, verso.

 Deverá o Sr. Médico Perito responder conclusivamente ao quesito 05, 

estabelecendo a data provável da incapacidade no prazo de 05 dias.

 Após, nova vista às partes.

 Não havendo impugnações, reputo encerrada a instrução e desde já 

oportunizo nova vista para memoriais.

 Feito isto, conclusos para sentença.

 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 156298 Nr: 4909-83.2013.811.0055

 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: ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE

 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: 156298.

 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 
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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, 23 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.: 136967 Nr: 7264-37.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 136967.

Vistos,

Intime-se a parte Exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, tendo em vista o acordo homologado às fls. 

118, sob pena de extinção.

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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192464 Nr: 8894-89.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERONICA RICHESCKI PEREIRA

 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: 192464.

 Vistos,

 Instituto Nacional do Seguro Social interpôs embargos de declaração em 

face da decisão proferida às fls. 111, por entender que houve omissão no 

que tange ao arbitramento de honorários sucumbenciais.

 É o necessário à análise e decisão.

Conheço dos embargos por se mostrarem tempestivos, consignando 

desde já que no mérito os embargos não merece acolhimento.

 Isso porque, não houve omissão na decisão de fls. 111, tendo em vista 

que esta se limitou em homologar os cálculos apresentados pela parte 

executada/embargante  an te  a  concordânc ia  da  par te 

exequente/embargada.

 Ademais, consigno que em caso de inconformismo, deve a parte se valer 

do meio processual adequado para buscar a reforma da decisão, se for o 

caso, pois os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade.

Aliás, cito os seguintes precedentes do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso demonstrando o uníssono entendimento acerca do 

tema. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO 

VÍCIO DE OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA PROCESSUAL 

INADEQUADA - EMBARGOS REJEITADOS.A interposição dos embargos 

de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver 

maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. 

Inteligência do art. 1022 do CPC.A motivação contrária ao interesse da 

parte não autoriza, per si, o acolhimento dos embargos de declaração, os 

quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” (ED 4676/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, SEGUNDA TURMA DE 

CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/07/2018, Publicado no DJE 11/07/2018)

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – 

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO 

REJEITADO.Para que seja cabível os embargos de declaração, é 

necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos 

ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do 

CPC.Apesar dos embargantes pretenderem a concessão da gratuidade do 

tributo, a usucapião é hipótese de não incidência do ITBI, não se 
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confundido com o benefício da gratuidade.Sendo interposto com fim 

específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser 

conhecido e rejeitado.” (ED 50563/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração de fls. 113, por 

inexistirem os vícios apontados e, com fundamento no § 2º do art. 1026 do 

Código de Processo Civil.

Intimem-se para fins recursais.

 Não havendo recurso, expeça-se a RPV e/ou precatório, conforme já 

determinado às fls. 111, 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.

 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.

 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, 23 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.: 137190 Nr: 7514-70.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA SANTANA 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: 137190.

 Vistos,

 Compulsando os autos verifico que, embora tenha sido certificado o 

trânsito em julgado da sentença (certidão de fls. 185) e dado 

prosseguimento ao cumprimento de sentença, não foi observado que na 

sentença de fls. 155/157v foi determinado o reexame necessário.

 Logo, resta prejudicado o prosseguimento do cumprimento de sentença 

definitivo, pois a sentença somente produzirá efeito depois de confirmada 

pelo tribunal, ex vi art. 496 do Código de Processo Civil.

 Diante do exposto, torno sem efeito a certidão de fls. 185 e determino que 

sejam os autos ser remetidos à Instância Superior para reexame 

necessário, conforme determinado na sentença.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 127178 Nr: 6119-77.2010.811.0055

 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: ADRIANA MIRANDA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI GUARNIERI DE LIMA 

ARANTES - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 127178.

 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, 
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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, 23 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.: 188779 Nr: 5690-37.2015.811.0055

 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: MARINA JOSE RIBEIRO

 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:

 Autos nº: 188779.

Natureza: Aposentadoria.

Requerente: Marina José Ribeiro.

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social.

Vistos,

 Trata-se de ação de aposentadoria por invalidez ajuizada por Marina José 

Ribeiro em face de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Realizados alguns atos processuais, a parte Requerente deixou de 

comparecer na perícia médica designada, conforme fls. 53.

Devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte 

Requerente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar, 

segundo certidão de fls. 56.

Tentada a intimação pessoal da parte Requerente por oficial de justiça, 

restou a mesma frustrada, de acordo com a certidão de fls. 61.

 É o relatório.

D E C I D O.

Verifica-se dos autos que apesar de devidamente intimada via DJE, para 

se manifestar, a Requerente permaneceu inerte, conforme certidão de fls. 

56.

Por conta da falta de manifestação, foi tentada a intimação da parte 

Requerente por oficial de justiça, contudo restou a mesma frustrada, eis 

que não foi possível encontrar a parte, nos termos da certidão de fls. 61.

Assim, considerando que o endereço no qual foi tentada a intimação 

pessoal é o mesmo indicado pela parte Requerente na inicial, entendo que 

deve ser considerada válida a intimação, porquanto não consta qualquer 

informação nos autos acerca da mudança de endereço.

A corroborar referido entendimento, colaciono o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO AUTOR. OCORRÊNCIA. ART. 267, III, DO CPC DE 1973, 

ATUAL ART. 485, III, DO CPC DE 2015. 1. O autor propôs a presente 

demanda objetivando, em síntese, a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença. A sentença extinguiu o 

processo, sem resolução do mérito, por considerar caracterizado o 

abandono da causa. 2. In casu, não há se falar em ausência de intimação 

pessoal, pois houve a realização de diligência no endereço informado nos 

autos, ocasião em que o Oficial de Justiça foi informado da mudança de 

endereço pela parte autora. Ademais, restaram infrutíferas as duas 

intimações do seu patrono visando à manifestação nos autos, 

remanescendo, por certo, somente a citação por edital, que também restou 

infrutífera. 3. Ante a não promoção dos atos que competia à parte autora, 

mesmo após as frustradas tentativas de sua intimação pessoal, por meio 

de seu patrono, bem como por edital, afigura-se correta a extinção do 

processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, III, do CPC de 

1973, atualmente reproduzido nas disposições do art. 485, III, do CPC de 

2015 4. Apelação improvida.

(TRF-3 - AC: 00384342920114039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 19/09/2016, OITAVA 

TURMA)

Nesse passo, não há dúvidas de que o feito encontra-se paralisado por 

tempo superior a 30 dias por não promover, a parte Requerente, as 

diligências que lhe competiam, mostrando-se razoável a extinção do feito 

nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do 

abandono verificado.

Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e despesas processuais, visto que a parte Requerente é 

beneficiária da justiça gratuita, bem como o INSS está isento de seu 

pagamento, de acordo com a Lei Estadual.

Por fim, ante a extinção do processo, sem resolução do mérito, revogo 

expressamente a tutela antecipada concedida às fls. 20/21.

Transitada em julgado, certifique-se e, a seguir, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo.

P. R. I. C.
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 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 132923 Nr: 2823-13.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CORREIA E SILVA LEÃO

 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: 132923.

 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.: 140781 Nr: 83-48.2012.811.0055
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UKAB, GKAB, GERALDO ALVES BATISTA, MAB, GKAB

 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: 140781.

 Vistos,

 Compulsando os autos, verifico que a parte autora às fls. 94 requereu a 

convalidação das provas já produzidas. A parte requerida quedou-se 

inerte, conforme certidão de fls. 96.

 Assim, antes de ratificar as provas anteriormente produzidas pelas 

partes, determino que o Ministério Público diga, no prazo de 15 dias, se 

também ratifica a prova oral produzida, já que não participou da audiência.

 Caso positivo, desde já ratifico as provas anteriormente produzidas pelas 

partes e declaro encerrada a instrução processual, devendo as partes 

ser intimadas para, sucessivamente, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentarem razões finais escritas.

Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer final.

 Após, conclusos para sentença.

 Cumpra-se.

 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136711 Nr: 6991-58.2011.811.0055

 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: TEREZA MARIA OLIVEIRA LOPES

 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:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 158886 Nr: 7482-94.2013.811.0055

 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: IRINEU DREYER

 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:

 Autos nº: 158886.

 Vistos,

 Diante da resposta ao ofício nº 115/2018 (fls. 141) e do petitório de fls. 

148, encaminhe a cópia da sentença proferida às fls. 113/155 ao Diretor 

de Atendimento de Demanda Judiciais.

 Por outro lado, considerando que ambas as partes apresentaram recurso 

de apelação, intimem-se as mesmas para, no prazo legal, apresentarem as 

contrarrazões, conforme já determinado às fls. 138.

 Havendo manifestação ou certificado o decurso de prazo para tanto, 

cumpra-se conforme disposto no art. 1.010 do CPC.

 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.: 164477 Nr: 2398-78.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAILDE HELENA DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037, 

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 164477.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 77, expeça-se a RPV e/ou precatório, conforme 

já determinado às fls. 67, 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, 23 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.: 2716 Nr: 598-74.1998.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILMARA RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO EDUARDO DE CASTRO 

POLIDO - OAB:64007-PR, VERONICA CAMARA ROMANI - 

OAB:OAB/MT 19.057-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AÉRCIO PEREIRA JUNIO - 

OAB:5854-A

 Autos nº: 2716.

 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, 23 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito
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Cooperador durante regime de exceção (Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192288 Nr: 8727-72.2015.811.0055

 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): IVAILDE HELENA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO ARIEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:7.557/MT

 Autos nº: 192288.

 Vistos,

 Diante da certidão de fls. 32, arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo.

 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 125247 Nr: 4226-51.2010.811.0055

 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: MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO

 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: 125247.

 Vistos,

 Considerando o teor do acórdão de fls. 116/118, bem como o aresto 

proferido recentemente no Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG, por 

meio do qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser necessário o 

prévio requerimento administrativo do benefício, suspendo o curso do 

processo, devendo ser intimada a parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, promova o requerimento administrativo junto ao INSS 

localizado neste município, sob pena da extinção do processo.

 Demonstrada a postulação na forma acima referida, intime-se a autarquia 

requerida para que, no prazo de 90 (noventa) dias, manifeste acerca da 

postulação.

 Em seguida, certificado o decurso dos prazos assinalados ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para demais deliberações 

pertinentes.

 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.: 142371 Nr: 1781-89.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NOLASCO DE SOUZA

 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: 142371.

 Vistos,

 Considerando o teor do acórdão de fls. 92/95, bem como o aresto 

proferido recentemente no Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG, por 

meio do qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser necessário o 

prévio requerimento administrativo do benefício, suspendo o curso do 

processo, devendo ser intimada a parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, promova o requerimento administrativo junto ao INSS 

localizado neste município, sob pena da extinção do processo.

 Demonstrada a postulação na forma acima referida, intime-se a autarquia 

requerida para que, no prazo de 90 (noventa) dias, manifeste acerca da 

postulação.

 Em seguida, certificado o decurso dos prazos assinalados ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para demais deliberações 

pertinentes.

 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147664 Nr: 7479-76.2012.811.0055

 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: BERNARDINO LOURENÇO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 147664.

 Vistos,

 Considerando o teor do acórdão de fls. 109/113, bem como o aresto 

proferido recentemente no Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG, por 

meio do qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser necessário o 

prévio requerimento administrativo do benefício, suspendo o curso do 

processo, devendo ser intimada a parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, promova o requerimento administrativo junto ao INSS 

localizado neste município, sob pena da extinção do processo.

 Demonstrada a postulação na forma acima referida, intime-se a autarquia 

requerida para que, no prazo de 90 (noventa) dias, manifeste acerca da 

postulação.

 Em seguida, certificado o decurso dos prazos assinalados ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para demais deliberações 

pertinentes.

 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.: 142246 Nr: 1630-26.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE SANTOS DE ALMEIDA

 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:

 Autos nº: 142246.

 Vistos,

 Considerando o teor do acórdão de fls. 172/174, bem como o aresto 

proferido recentemente no Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG, por 

meio do qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser necessário o 

prévio requerimento administrativo do benefício, suspendo o curso do 

processo, devendo ser intimada a parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, promova o requerimento administrativo junto ao INSS 

localizado neste município, sob pena da extinção do processo.

 Demonstrada a postulação na forma acima referida, intime-se a autarquia 

requerida para que, no prazo de 90 (noventa) dias, manifeste acerca da 

postulação.

 Em seguida, certificado o decurso dos prazos assinalados ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para demais deliberações 
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pertinentes.

 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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138092 Nr: 8482-03.2011.811.0055

 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: LENIR LOURDE BRAGAGNOLO MENDONÇA

 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: 138092.

 Vistos,

 Considerando o teor do acórdão de fls. 90/92, bem como o aresto 

proferido recentemente no Recurso Extraordinário nº. 631.240/MG, por 

meio do qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu ser necessário o 

prévio requerimento administrativo do benefício, suspendo o curso do 

processo, devendo ser intimada a parte autora para que, no prazo de 30 

(trinta) dias, promova o requerimento administrativo junto ao INSS 

localizado neste município, sob pena da extinção do processo.

 Demonstrada a postulação na forma acima referida, intime-se a autarquia 

requerida para que, no prazo de 90 (noventa) dias, manifeste acerca da 

postulação.

 Em seguida, certificado o decurso dos prazos assinalados ou havendo 

manifestação, voltem-me os autos conclusos para demais deliberações 

pertinentes.

 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.: 131392 Nr: 1114-40.2011.811.0055

 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: GELCINA PEREIRA ALVES

 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:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 104922 Nr: 3683-19.2008.811.0055

 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: ANTONIO DIAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 104922.

 Vistos,

 Defiro o pedido retro formulado às fls. 103, para que os autos 

permaneçam suspensos até o julgamento do recurso.

 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.: 146633 Nr: 6373-79.2012.811.0055

 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: AGOSTINHA SANCHES SERRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 146633.

 Vistos,

 Analisando o petitório de fls. 128/130, verifico que não há provas de que 

a Sra. Rosa Serrano dos Santos seja herdeira da parte autora, o que é 

imprescindível para a habilitação.

Diante disso, intime-se a peticionária para que comprove nos autos sua 

condição de herdeira, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Aportado documentos pela parte autora, nos termos do art. 690 do Código 

de Processo Civil, cite-se a parte requerida para se manifestar acerca do 

pedido de habilitação, no prazo de 10 (dez) dias.

 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.: 131261 Nr: 962-89.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS BENTO DE ANDRADE

 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,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

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.

Sem custas e despesas processuais.

 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, 23 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.: 175538 Nr: 17501-28.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO LUIZ DA SILVA
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 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,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

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.

Sem custas e despesas processuais.

 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, 23 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.: 159903 Nr: 9265-24.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA MENDES DA SILVA MARTINS

 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:

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

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.

Sem custas e despesas processuais.

 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, 23 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.: 150353 Nr: 10404-45.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO FRANCISCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE OLIVEIRA 

FIGUEIREDO ASCARI SOARES - OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

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.

Sem custas e despesas processuais.

 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, 23 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.: 151802 Nr: 402-79.2013.811.0055

 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 ALVES DA CONCEIÇÃO SILVA

 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:

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

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.

Sem custas e despesas processuais.

 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, 23 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.: 129628 Nr: 8464-16.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE MARIA DOS SANTOS

 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:

 Vistos,
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 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

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.

Sem custas e despesas processuais.

 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, 23 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.: 170887 Nr: 12281-49.2014.811.0055

 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 JOSÉ VITALINO

 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:

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

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.

Sem custas e despesas processuais.

 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, 23 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.: 105974 Nr: 4715-59.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIRA ROBERTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755/MT, PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - 

OAB:11132/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

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.

Sem custas e despesas processuais.

 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, 23 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.: 109285 Nr: 7944-27.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA AUGUSTO BAIÃO

 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,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

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.

Sem custas e despesas processuais.

 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, 23 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.: 119432 Nr: 9365-18.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO REIS

 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,

 Trata-se de ação previdenciária em fase cumprimento de sentença.

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.
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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.

Sem custas e despesas processuais.

 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, 23 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.: 116370 Nr: 6484-68.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA AMANCIO 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: 116370.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Luzia Amancio 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 informou que todas as obrigações foram satisfeitas.

 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, 23 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.: 174448 Nr: 16322-59.2014.811.0055

 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: JUSCELINO FURTADO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAYNE ANDRADE COTRIM 

ARANTES - OAB:OAB/MT 12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 174448.

 Vistos,

 Intime-se a parte Requerida para se manifestar acerca da petição de fls. 

98, 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.

Por fim, verifico que o mandado de intimação de fls. 95, bem como a 

certidão de fls. 96/97, não se referem aos presentes autos, tratando-se 

de pessoas diversas dessa ação. Desta forma, em consulta ao sistema 

Apolo, observei que a petição juntada se refere ao processo nº 

1080-60.2014.811.0055 (163748), em trâmite na Quarta Vara Cível, 

devendo, para tanto, ser desentranhada referida petição, bem como ser 

juntada no referido processo.

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 Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172258 Nr: 13884-60.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIENE DE SANTANA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA DE 

FREITAS - OAB:OAB/MT 10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 172258.

 Vistos,

 Certifique-se se o INSS também foi intimado do resultado da perícia, isso 

porque não vi informação neste sentido nos autos.

 Caso não tenha sido, intime-o.

 Caso não haja impugnação, desde já fica homologado o laudo, devendo 

as partes ser intimadas para apresentarem memoriais.

 Após, conclusos para decisão.

 Cumpra-se.

 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 Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125933 Nr: 4901-14.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELSA ALVES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Adelsa Alves 

Feitosa 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 fl. 187, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 159906 Nr: 9271-31.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONISIO SZURLAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
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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:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Deonisio Szurlan em 

desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social, ambos qualificados.

Compulsando os autos, verifico que a parte exequente pugnou pelo 

arquivamento do feito em razão do pagamento integral do débito (fl. 141).

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104515 Nr: 3354-07.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Ana Maria Ferreira 

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 fl. 193, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105046 Nr: 3784-56.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILDA LAURA OLDENBURG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDILATIF MAHAMED TUFAILE - 

OAB:96136, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Anilda Laura 

Oldenburg 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 fl. 162, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 132880 Nr: 2781-61.2011.811.0055

 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: VIRGILIO RIBEIRO SOARES

 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:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 156759 Nr: 5375-77.2013.811.0055

 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: JURACI MARQUES DA SILVA

 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:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 137201 Nr: 7530-24.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA MARIA MONTE VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Odete Melo 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, 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 125537 Nr: 4522-73.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE MELO DE SOUZA

 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,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Odete Melo 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, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 123840 Nr: 2851-15.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEICYAN MARQUES LOBATO

 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:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Cleicyan Marques 

Lobato 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 fl. 129, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 105783 Nr: 4563-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA ROSA DA SILVA

 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,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Alzira Rosa 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 fl. 181, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 174571 Nr: 16474-10.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUZA PINHEIRO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738, VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR - 

OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Cleuza Pinheiro de 

Abreu 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 fl. 103, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 131211 Nr: 905-71.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIDE LOPES DOS SANTOS

 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:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Alaide Lopes 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, deixando entrever que houve o integral cumprimento da 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 118946 Nr: 8892-32.2009.811.0055

 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 LOURDES DOS SANTOS

 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:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria de Lourdes 

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 fl. 155, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 160638 Nr: 10664-88.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDILECIO CADETE BENTO

 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:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Credilecio Cadete 

Bento 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 106199 Nr: 4931-20.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFF, RODOLFO DE FREITAS JUNIOR, ELIANE FABIAN 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, CLÁDIS MARIA BENINCÁ - OAB:35405-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Emily Fabian Freitas, 

representada por seus genitores Rodolfo de Freitas Junior e Eliane Fabian 

Freitas, 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 206759 Nr: 20358-13.2015.811.0055

 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: ISAURA SOARES DE LIMA

 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:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 142506 Nr: 1928-18.2012.811.0055

 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: JOSE COSTA DA CRUZ

 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:

 Certifico que a sentença retro transitou em julgado, sem interposição de 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 150221 Nr: 10250-27.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASCINIUS AGENCIA DE VIÁGENS E TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:6780, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

041/2016/CGJ, tendo em vista o resultado negativo das pesquisas de fls. 

95/99, impulsiono os autos ao setor de expedição de documentos a fim de 

que seja intimada a parte exequente para que diga sobre o 

prosseguimento do feito, nos termos da decisão de fls.94, abaixo 

transcrita: "VISTOS, ETC.Defiro o derradeiro petitório para que se proceda 

com uma tentativa de penhora online no valor de R$ 3.283,34 (três mil, 

duzentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), nas contas da 

empresa executada, através do Sistema BACENJUD (LEF, arts. 10 e 11, I e 

NCPC 854, caput).Por conseguinte, determino que os autos permaneçam 

no gabinete até que se processe a ordem de constrição de valores, nos 

termos do item 2.19.1.3 da CNGC. Restando frustrada a diligência, defiro a 

constrição de veículos através do Sistema RENAJUD.Por último, somente 

em caso de restar infecunda a tentativa retro, será efetuada por esta 

magistrada busca no Sistema INFOJUD (...).Finalmente, não havendo 

penhora de bens/valores, intime-se o exequente em prosseguimento, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.Às providências."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 104786 Nr: 3518-69.2008.811.0055

 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: ARDMF, ALMIR ROGERIO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ESTADO DE SAÚDE, BENEDITO ROSA LIMA, ANA KARYNA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7.557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDIJANE ZANDONADI - 

OAB:5.361, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Certifico que, verificando o sistema apolo, bem como o DJE edição de n. 

10148, constata-se que, equivocadamente, a intimação acerca da decisão 

de fl. 279 foi direcionada ao advogado da parte autora, conforme 

corrobora a impressão do aludido Diário da Justiça Eletrônico (que segue 

anexo), diante disso, impulsiono os autos a fim de que a advogada do 

requerido Benedito Rosa Lima, Dra. Ledijane Zandonadi, seja devidamente 

intimada acerca da supracitada decisão que passo a transcrever: 

"VISTOS, EM CORREIÇÃO.Compulsando novamente os autos, verifico que 

fora noticiado o óbito do requerido Benedito Rosa Lima, conforme faz 

prova a certidão de fl. 274, razão pela qual, nos termos do artigo 313, I, 

c.c artigo 689, ambos do Novo Código de Processo Civil, SUSPENDO o 

curso processual.Em decorrência, determino a intimação do causídico do 

extinto para, querendo, regularizar a representação processual, 

providenciando a habilitação dos herdeiros nos autos, vindo-me conclusos 

na sequência para deliberação.De outro viés, decorrendo o prazo sem 

qualquer manifestação nos autos, com fulcro no art. 313, § 2º, II, do 

mesmo diploma legal, determino ao Sr. Gestor que expeça o necessário 

para publicar edital, com o prazo de 30 (trinta) dias, convocando eventuais 

herdeiros para que manifestem nos autos interesse na sucessão 

processual e promovam sua habilitação dentro do prazo assinalado.Às 

providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206433 Nr: 19991-86.2015.811.0055

 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: VILMA MARIA PIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 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.: 206820 Nr: 20418-83.2015.811.0055

 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: DALILA CRISTIAN FERNANDES DA PAZ

 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.: 209638 Nr: 1849-97.2016.811.0055

 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: JOSÉ OSÓRIO ROSA

 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
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205495 Nr: 19160-38.2015.811.0055

 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: ROSIVETE OLIVEIRA 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.: 207005 Nr: 20562-57.2015.811.0055

 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: PAULO PORFIRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIO CESAR DE NORONHA - 

OAB:15.391/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.: 212479 Nr: 4106-95.2016.811.0055

 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: DINALVA VIEIRA DE ACHAVAL

 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.: 243734 Nr: 11801-66.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILA PEQUENO 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, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205610 Nr: 19237-47.2015.811.0055

 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: LAIDES GLOVACKI

 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 
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Serra-MT, 16 de agosto de 2018.Francisco Ney GaívaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 209639 Nr: 1851-67.2016.811.0055

 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: IRENE DE SOUZA PARADELA

 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.: 206151 Nr: 19795-19.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO VIEIRA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, 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.: 206157 Nr: 19805-63.2015.811.0055

 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: BRAULIO VITA ZANSAVIO

 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.: 221294 Nr: 11153-23.2016.811.0055

 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: JOÃO CARLOS PESSOA

 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.: 210093 Nr: 2199-85.2016.811.0055

 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: EDINOELIA FERREIRA 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 
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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.: 184981 Nr: 2634-93.2015.811.0055

 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: ROSEMERE MENDES CORDEIRO DE MEDEIROS

 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206737 Nr: 20322-68.2015.811.0055

 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: NEUZA NETO DE 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 30977 Nr: 4090-30.2005.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITALINO LEMOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA LIZ DE OLIVEIRA 

FUZETTI - OAB:

 Vistos,

I - Diligêncie-se junto ao INSS solicitando-se informações sobre a situação 

do beneficio do autor, bem como informações quanto aos debendentes em 

caso do felecimento deste.

Ii - Oficie-se ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais de Tangará da 

Serra-MT e Barra do Bugres-MT, solicitando-se cópai da Certidão de Òbito 

do autor

III - Diligêncie-se junto aos entes conveniados para a obtenção de 

endereço do autor ou de seus dependentes/sucessores, acaso 

comprovado seu falecimento, promovendo-se a intimação destes para 

regularização do feito e levantamento dos valores pendentes.

IV - Frustradas todas as diligências, retornem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 62262 Nr: 3789-15.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONINA ZANDONA DREBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, NEULA DE FATIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 62262Vistos,Diga a parte exequente em 05 dias úteis, sobre a 

impugnação/exceção, ficando advertida que, em caso de concordância 

com os cálculos indicados pelo INN estes 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.Outrossim, 

havendo insurgência quanto a esta pela parte exequente, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 139555 Nr: 10045-32.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE 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, MIRIAN CARVALHO DE SOUZA PEREIRA 

- OAB:20.004, RODRIGO ALBERTASSE SALES - OAB:OAB/MT 17591

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Abra-se ao INSS para que se manifeste sobre o teor da petição retro, a 

luz do teor de sua manifestação de fls. 82, devendo inclusive se atentar 

para a natureza do benefício concedido na sentença transitada em julgado 

(aposentadoria por invalidez), devendo inclusive comprovar a implantação 

do benefício correto.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira
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 Cod. Proc.: 152849 Nr: 1513-98.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZENILDA DA SILVA BENTO

 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:

 ... 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 172858 Nr: 14461-38.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA CABRAL DE OLIVEIRA

 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:

 ... 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 JunqueiraJuiz de Direitocooperador durante regime de exceção 

(Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 147147 Nr: 6919-37.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDO ANTONELO

 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:

 ... 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 113606 Nr: 3757-39.2009.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITORIA APARECIDA FLAMONCINI

 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:

 ... dentes/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 
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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 JunqueiraJuiz de Direitocooperador durante regime de exceção 

(Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 148613 Nr: 8517-26.2012.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÁRIO RODRIGUES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ... :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 JunqueiraJuiz de Direitocooperador durante regime de exceção 

(Provimento nº 5/2018-CM)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 240894 Nr: 8981-74.2017.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DOS REIS BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:OAB/MT 17.738

 Execução Fiscal n° 8981-74.2017.811.0055 – cód. 240894

VISTOS ETC.

O executado trouxe pedido pela concessão dos benefícios da gratuidade 

da justiça. Prescreve o art 4° da lei 1.060/50, que com a simples afirmação 

da parte, de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo, serão concedidos os benefícios da assistência judiciária.

 Acontece que o Juiz não está adstrito a postulação, podendo indeferir o 

pedido caso nos autos se constate situação adversa da declarada.

 A declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a 

Assistência Judiciária Gratuita, goza de presunção relativa, de forma que 

deve ser demonstrada a situação de miserabilidade daquele que a requer.

Assim determino que seja a parte intimada a comprovar suas alegações 

no prazo de 10 dias.

Às providências.

Tangara da Serra, 23 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 136887 Nr: 7180-36.2011.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOROESTE TOPOGRAFIA E HID. LTDA, 

NASIONE RODRIGUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Processo nº 7180-36.2011 (Cód. 136887)

VISTOS, ETC.

Em análise a petição de fls. 162/165, verifico que assiste razão à autora, 

na medida em que há prejuízo ao direito de defesa quando a parte, durante 

o curso de prazo para o oferecimento de determinado ato processual, tem 

obstado o seu acesso aos autos, em decorrência do processo estar em 

carga com outra entidade.

Neste sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA 

DOS AUTOS PARA A CONTADORIA JUDICIAL. VISTA COMUM ÀS 

PARTES. CARGA DOS AUTOS PELO EXEQUENTE. SUPRESSÃO DA 

POSSIBILIDADE DE ACESSO PELO EXECUTADO. HOMOLOGAÇÃO DOS 

CÁLCULOS. DEVOLUÇÃO DO PRAZO. NECESSIDADE. RECURSO 

PROVIDO. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de 

emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, 

ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa 

causa. Retidos os autos pelo procurador de uma das partes por todo o 

prazo concedido para manifestação acerca dos cálculos, deve ser 

anulada a decisão homologatória e devolvido igual prazo para que a parte 

prejudicada possa influenciar a nova decisão do magistrado. (TJ-MG; AI 

1.0701.01.011912-4/001; Rel. Des. Amorim Siqueira; Julg. 20/02/2018; 

DJEMG 06/03/201

Desta maneira, determino que seja restituído o prazo por tempo igual ao 

que faltava para sua complementação, nos termos do artigo 221 do Código 

de Processo Civil.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de agosto de 2018.

 FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207071 Nr: 20649-13.2015.811.0055

 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: ELIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 242 de 805



cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205034 Nr: 18771-53.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE SOUZA PEDROSA

 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205777 Nr: 19406-34.2015.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205784 Nr: 19420-18.2015.811.0055

 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 THOMAZ DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 162064 Nr: 13138-32.2013.811.0055

 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: MARLY DA CUNHA CINTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167799 Nr: 8090-58.2014.811.0055

 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: MARGARETI SOPRANO HUNHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 8090-58.2014.811.0055 (Cód. 167799)

VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 138627 Nr: 9049-34.2011.811.0055

 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: JOANITA MARIA MENDES DA SILVA

 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:

 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, 24 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva
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 Cod. Proc.: 165365 Nr: 3968-02.2014.811.0055

 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: CÉLIA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 24 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206714 Nr: 20277-64.2015.811.0055

 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: JATINIEL 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206867 Nr: 20452-58.2015.811.0055

 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: ANDREA PATRICIA 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207003 Nr: 20558-20.2015.811.0055

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

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CACIA SILVA BAPTISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207007 Nr: 20566-94.2015.811.0055

 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: JOSIANA MARIA QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167842 Nr: 8141-69.2014.811.0055

 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: DIVINO DE OLIVEIRA PINTO

 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206733 Nr: 20314-91.2015.811.0055

 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: EDSON ALCIDES BATAGLIA HERRERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 
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SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207076 Nr: 20657-87.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLÊDE DE ALMEIDA DOS 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 177097 Nr: 19189-25.2014.811.0055

 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: SIRIA FERNANDES DE FREITAS AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206872 Nr: 20460-35.2015.811.0055

 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: JAQUELINE VIERO PAZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207082 Nr: 20668-19.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOELI KUNS ACKERMANN SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 153341 Nr: 2005-90.2013.811.0055

 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: RITA DE CÁSSIA ALVES PESSOA BENTO

 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:

 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, 24 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 165842 Nr: 4805-57.2014.811.0055

 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: CINTIA STEFANELLO PIANESSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:OAB/MT 18.163, JUCELI DE FATIMA PLETSCH VILELA - 

OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 
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cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206864 Nr: 20448-21.2015.811.0055

 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: ROSANGELA MANSANO ARTERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207078 Nr: 20661-27.2015.811.0055

 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: MARLENE SHILVIA LOPES 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 167856 Nr: 8169-37.2014.811.0055

 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: DELZINA RAMOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARULINE FERNANDO RIBEIRO 

- OAB:16.255-MT, RENATA GARCIA DA COSTA FRANCO - OAB:17.057

 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, 24 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 285005 Nr: 13077-98.2018.811.0055

 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: CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA RAMOS COELHO - 

OAB:16745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Salvo em casos excepcionais, não é possível a concessão da tutela 

antecipada contra a Fazenda Pública, quando a medida importar em 

inclusão de vantagem pecuniária em folha de pagamento, reclassificação, 

equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a 

servidor público.Assim, tendo em vista o acima exposto, ausente os 

requisitos legais, INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela. 

CITE-SE o Requerido para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias, contado a partir da citação (art. 335, III c/c art. 231 ambos do NCPC), 

sob pena de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela 

Parte contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Tangará da Serra, 21 de agosto de 

2018.FRANCISCO NEY GAÍVAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 128800 Nr: 7683-91.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MOREIRA DA SILVA

 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 7683-91.2010 (Cód. 128800)

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 164475 Nr: 2394-41.2014.811.0055

 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: MARCIA REGINA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, RENATA CINTRA RASCHEJA - OAB:15625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 
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das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206736 Nr: 20320-98.2015.811.0055

 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: CRISTIANE VARANDA VENTRESQUI GUEDES DALEFFE

 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207070 Nr: 20647-43.2015.811.0055

 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: PAULA CORREIA FRANCHINI BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 212326 Nr: 3926-79.2016.811.0055

 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: HOLIANA MARIA FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 127020 Nr: 5980-28.2010.811.0055

 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: JOSÉ SERAFIM DE ALMEIDA

 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:

 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, 24 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206863 Nr: 20446-51.2015.811.0055

 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: ELIZABET LIMA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 206866 Nr: 20450-88.2015.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA SPAZZAPAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 163922 Nr: 1408-87.2014.811.0055

 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: GERALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 191525 Nr: 7910-08.2015.811.0055

 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: JOSÉ JUNIOR PIMENTA DE SOUZA

 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:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 210102 Nr: 2217-09.2016.811.0055

 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: MIRELE DAIANE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ciência à parte autora acerca do retorno dos autos da Superior Instância, 

devendo se manifestar em prosseguimento.

Nada sendo vindicado em 15 (quinze) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 205845 Nr: 19475-66.2015.811.0055

 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: ROGINA MARIA DE MELO MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DELARCOS DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 18.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 207067 Nr: 20642-21.2015.811.0055

 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: EDILSON LUIZ DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o juízo de admissibilidade recursal é efetuado pela 

Superior Instância e, considerando que já foram apresentadas 

contrarrazões recursais, bem assim não estando presente qualquer das 

situações delineadas nos parágrafos do artigo 1.009 da mesma lex, 

proceda-se com as anotações necessárias e encaminhem-se os autos ao 

Tribunal competente, para a devida apreciação do recurso, observando as 

cautelas e homenagens de estilo.

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 24 de agosto de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 252734 Nr: 19005-64.2017.811.0055

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA DAYANE BECKER DA SILVA

 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: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

NOS AUTOS ACERCA DA RESPOSTA DO OFICIO EXPEDIDO AS FLS. 98, 

ACOSTADOS AS FLS. 106/116, NO PRAZO LEGAL

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 209455 Nr: 1623-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NÚCLEO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

FERTILIZANTES LTDA, ADEMIR JOSÉ REFFATTI, KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI, LUCELIA RIBEIRO REFFATI, ANDERSON MELLO ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÓI CONTINI - OAB:OAB/RS 

35.912, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, MARCOS 

VINICIUS MARINI KOZAN - OAB:22.206MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON MELLO ROBERTO 
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- OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES QUE O LEILOEIRO 

NOMEADO NOS AUTOS DESIGNOU O 1ª LEILÃO PARA O DIA 06/11/2018, 

AS 14:00 HORAS E O 2ª LEILÃO PARA O DIA 20/11/2018, AS 14:00 

HORAS TUDO DE CONFORMIDADE COM A PETIÇÃO DO LEILOEIRO 

ACOSTADO AS FLS. 211;

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 208634 Nr: 922-34.2016.811.0055

 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: JOSEFA MARINETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELI FERREIRA ALVES & CIA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:MT 15.322, LETICIA BORGES POSSAMAI - 

OAB:22.646/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

im-pulsiono os autos para encaminhar os autos ao setor de expedição, no 

sentido de intimar o advogado da parte REQUERIDA PARA manifes-tar 

COM URGENCIA acerca da correspondência expedida para a inti-mação 

da REQUERIDA para a audiência designada para o dia 05/09/2018, as 

14h00min horas, onde a correspondência foi devolvida com a informação 

MUDOU-SE”, DEVENDO O ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA INFORMAR 

NOS AUTOS O ENDEREÇO ATUA-LIZADO PARA FINS DE PROCEDER A 

INTIMAÇÃO DA MESMA, OU TRAZE A MESMA INDEPENDENTEMENTE DE 

INTIMAÇAO PARA A REFERIDA AUDIENCIA,INFORMANDO NOS AUTOS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 155164 Nr: 3781-28.2013.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO WILLIAN LEITE, JAIR DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BANCO BRADESCO 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - OAB:15904/MT, 

JOSEANE DOS SANTOS ROSA - OAB:OAB/MT 16.456, LEANDRO 

CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSÂNGELA DA ROSA 

CORREA - OAB:16308-A/MT

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença proposto por Jair 

Demétrio, em desfavor de Banco Bradesco S/A, objetivando o pagamento 

da quantia de R$ 2,549,56 definidos em sentença condenatória de 

fls.124/125.

 Intime-se o executado, na pessoa de seus advogados, para pagar a 

dívida, custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, 

no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação.

Fica os executados advertidas de que, transcorrido o prazo previsto no 

artigo 523 do CPC 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 pelo executado, 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 e honorários, 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. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275443 Nr: 5351-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELMAR SEIFERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLYTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, POR MEIO DE SEUS ADVOGADOS, PARA SE 

MANIFESTAREM, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ACERCA DA PENHORA 

ON LINE VIA BACEN JUD EFETUADA NOS AUTOS NO VALOR DE R$ 

15.441,80 REAIS, OCASIÃO EM QUE O EXECUTADO DEVERÁ 

COMPROVAR, SE FOR O CASO, QUE AS QUANTIAS TORNADAS 

INDISPONÍVEIS SÃO IMPENHORÁVEIS E/OU EXCESSIVIDADE DA 

PENHORA (NCPC, ART. 854, §3º, INCISOS I E II)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 228079 Nr: 16767-09.2016.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO CARDOSO MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

NÚCLEO TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 Vistos,

Considerando-se que o dispositivo mencionado não previu a suspensão 

de processos já ajuizados e o teor da manifestação da parte requerida, 

indefiro o pedido de suspensão do feito.

Outrossim, intime-se pessoalmente o representante da instituição 

financeira que celebrou o contrato objeto da cobrança para que apresente 

em audiênica os valores atinentes a liquidação do débito, nos termos da 

Lei 13.606/2018.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 282451 Nr: 11000-19.2018.811.0055

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS PONTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:11278

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, item 

8.1.1, impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de imprensa no 

sentido de intimar o Advogado da parte autora para, querendo, impugnar a 

contestação juntada aos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 60304 Nr: 1939-23.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA, DECIO JOSÉ TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SIMONETTI, AGRO 

AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6602, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162, NADY DEQUECH - 

OAB:23244OAB-SP, SÉRGIO PINHEIRO MARÇAL - OAB:91.370/SP, 

WILLIAMS OLIVEIRA DOS REIS - OAB:37333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:35984, CARLOS 

EDUARDO MALUF PEREIRA - OAB:10407, DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162, João Carlos Hidalgo Thomé - OAB:4193-B, VANESSA 

KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7032

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para conceder ao advogado da parte autora Decio 

José Tessaro, o prazo de 30(trinta) dias para manifestação em 

conformidade com a petição de fls. 4265.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 170773 Nr: 12144-67.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LEITE ALVES, GEOVANO SILVA DA 

COSTA, BRUNO MUCUTA MESSIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 11/09/2018 às 

16h45min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 241916 Nr: 10181-19.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVAL PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14.312-B-MT

 Vistos,

Designo audiência de justificação para a data de 29 de agosto de 2018, às 

14h 30min, quando será analisado o pedido ministerial.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 266444 Nr: 29430-53.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DE ASSIS MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:OAB/MT 16.482

 Vistos,

Para readequar a pauta, redesigno a audiência para o dia 18/10/2018 às 

16h30 min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 276025 Nr: 5701-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RIBEIRO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO DOS SANTOS 

TURATI - OAB:15.179/MT

 Vistos,

 Nos termos do artigo 55, § 1º da Lei 11.343/2006, notifique-se o 

denunciado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10(dez) 

dias, podendo arguir preliminares, invocar todas as razões de defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende 

produzir e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.

O oficial de justiça deverá indagar ao processado se o mesmo possui 

advogado (indicando os dados do profissional) ou condições para 

constituir, certificando a resposta.

 Caso o processado não tenha como contratar advogado, desde já, 

nomeio a defensoria pública para sua defesa, a quem os autos deverão 

ser encaminhados.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 266449 Nr: 29434-90.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAUÃ VINICIUS DE MOURA, RAUL MATEUS 

SILVA FRANÇA, JOSIAS CARLOS GOMES GODOI, MARCELO GARCIA DA 

SILVA, BRUNO ALENCAR WACHEKOSWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4.816 OAB/MT

 .PORTANTO CONDENO O ACUSADO MARCELO GARCIA DA SILVA AO 

CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 01 (UM) ANO E 05 

(CINCO) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO.5.5 - BRUNO 

ALENCAR WACHEKOSKSKI.Impõe-se a análise das circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal: a) Culpabilidade (COMO 

IMPUTABILIDADE, CONSCIÊNCIA POTENCIAL DA ILICITUDE E 

EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA QUE, EMBORA JÁ CONSTATADAS 

COMO PRESSUPOSTO PARA APLICAÇÃO DA PENA NO CONCEITO 

ANALÍTICO DE CRIME, SÃO PONTOS REFERENCIAIS PARA ANÁLISE DO 

GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA): o sentenciado está 

respondendo a um inquérito policial na comarca Cuiabá (código 429114,) 

fato que autoriza a conclusão de que o mesmo tinha consciência concreta 

da ilicitude, diferente de quem nunca teve contato com o sistema de 

persecução penal, o que aumenta a reprovabilidade da conduta escolhida. 

b) Antecedentes criminais: não consta a informação da existência de 

sentença condenatória com prazo da reincidência ultrapassado. c) 

Conduta social e personalidade: não tenho elementos nem conhecimento 

técnico para aferir. d) Motivos do crime: nada a ser registrado. e) 

Circunstâncias: nada para sopesar. f) Comportamento da vítima: nada a 

ser anotado. g) Consequências: nada a ser considerado. Com tais 

considerações, entendo que a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano 

e 01 (um) mês de reclusão. Não havendo atenuantes e agravantes, passo 

à terceira fase já registrando que inexistem causas de diminuição da 

reprimenda. Considerando que a associação criminosa era armada, 

aumento a pena em 03 meses, o que totaliza a reprimenda de 01 (um) ano 

e 04 (quatro) meses de reclusão.PORTANTO CONDENO O ACUSADO 

BRUNO ALENCAR WACHEKOSKSKI AO CUMPRIMENTO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE 

RECLUSÃO EM REGIME INICIAL ABERTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 219241 Nr: 9327-59.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 Vistos,

Defiro o pedido do Ministério Público e designo audiência de justificação 

para o dia de 29 de agosto de 2018, às 17h30min, ocasião em que será 

reanalisada a decisão de fl. 61.

Às providências.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 287001 Nr: 14767-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, 

JDC.RONDONÓPOLIS-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON JUNIOR ALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15.616/MT

 Autos nº: 14767-65.2018.811.0055

Código Apolo nº: 287001.

 Vistos.

 1) DESIGNO o dia 04 de setembro de 2018, às 15h15min, para oitiva da 

testemunha Maycon Douglas Alves do Nascimento, que deverá ser 

INTIMADA a comparecer, para o fim de ser ouvida, sob as penas da lei.

2) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

 2.1) CONSIGNE-SE, no ofício a ser remetido ao Juízo Deprecante que a 

parte ré deverá ser NOTIFICADA de que, caso esteja sendo assistida por 

defensor constituído, este deverá comparecer para acompanhar a 

audiência neste Juízo Deprecado, ou, a parte ré deverá firmar declaração 

de impossibilidade de custear a vinda do advogado a este Juízo (que 

deverá para cá ser remetida até o dia designado para realização da 

audiência), sob pena de a Defensoria Pública aqui não acompanhar o ato, 

a teor da Resolução nº 79/2015/CSDP.

 3) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 21 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 279144 Nr: 8346-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOUELLY DE SOUZA 

MORAES COSTA - OAB:OAB/MT17018, YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU PARA QUE, NO 

PRAZO DE 5 DIAS, REGULARIZE A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 168899 Nr: 9650-35.2014.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CISC TANGARÁ DA SERRA - CENTRO INTEGRADO DE 

SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEMILSON MARQUES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902/MT

 Autos nº: 9650-35.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 168899.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de providências protetivas (cautelares), feito por 

Marines dos Santos contra a conduta de Clemilson Marques Cardoso, em 

decorrência das agressões sofridas no âmbito das relações domésticas, 

abarcados pela Lei Maria da Penha.

As medidas de proteção foram deferidas por este Juízo às fls. 08/08 

verso.

 O ofensor apresentou contestação por intermédio de Advogada, 

pugnando pela revogação das medidas, porém, não arrolou testemunhas a 

serem ouvidas (fls. 21/24).

 A vítima foi intimada às fls. 50 informando seu interesse na manutenção 

das cautelares.

Com vistas, o Ministério Público se manifestou pela prolação de sentença, 

com a ratificação das medidas concedidas liminarmente (fls. 52).

É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Considerando a ausência de elementos novos trazidos pelos requeridos 

para confrontar as declarações veementes da ofendida Marines dos 

Santos, constato que a procedência da demanda é medida que se impõe.

Acerca da possibilidade de julgamento antecipado do pedido, dispõe o 

Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença 

com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

(...)”

Pois bem. Analisando com acuidade o conjunto probatório já acostado aos 

autos, consistente no termo de declarações da vítima, bem como, tendo 

em vista a ausência de elementos novos contidos na manifestação do 

suspeito, verifico que o procedimento não carece de dilação probatória, 

razão pela qual, é possível o julgamento antecipado da lide, com a 

consequente ratificação da medida liminar anteriormente deferida em favor 

da vítima.

Diante disso, demonstrada a ocorrência da violência doméstica, tenho que 

a requerente possui o direito às medidas protetivas descritas no Capítulo II, 

da Lei nº 11.340/06, que lhe foram concedidas liminarmente.

Acerca da autonomia e duração das medidas, os Tribunais Pátrios já se 

decidiram:

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. 

NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA 

PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO 

CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As 

medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter 

cautelar, sendo instrumento importante para a proteção das vítimas de 

violência doméstica e para o trâmite processual, garantindo a eficácia da 

prestação jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as medidas 

protetivas não podem perdurar se não subsistir se a ação principal. V.V.: 

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA 

PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 

PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. VIABILIDADE. 

PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. As medidas 

protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de 

caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar 

uma situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado 

e, não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. (TJMG; APCR 1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens 

Gabriel Soares; Julg. 16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. 

MOROSIDADE DO APARATO ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. 

IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA 

LEI Nº 11.340/2006. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE 

NO COMBATE AOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO 

DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não 

pode ser penalizada pela morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu 

a uma delegacia de polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo 

de representar criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que 

devem ser restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 

não estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”

Destarte, não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, 

constatada a eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem 

aquelas se tornar definitivas, segundo os limites da natureza do processo 

cautelar.

Ex positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 52 dos autos, 

com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do Código de 

Processo Civil:

1) RATIFICO as demais medidas deferidas liminarmente em prol da 

ofendida Marines dos Santos.
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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 a vítima desta 

decisão, CIENTIFICANDO os primeiros que em caso de descumprimento 

poderá ensejar a custódia cautelar.

 Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.

 CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 10 de maio de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 267439 Nr: 30222-07.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14.878-MT

 1)JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida liminar deferida em 

prol da ofendida Anna Caroline Miranda Martins.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 entender ser 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 a vítima desta decisão, 

CIENTIFICANDO o primeiro que em caso de descumprimento poderá 

ensejar a custódia cautelar, sem prejuízo da configuração do crime 

previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, que poderá ensejar sua prisão 

em flagrante. Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas 

de praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado das 

partes.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da 

Serra, 09 de maio de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 221806 Nr: 11557-74.2016.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO CARREIRO 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): LUCIANO CARREIRO DA SILVA, Rg: 

15513203, Filiação: Jose Carreiro da Silva e Eva Bandeira da Silva, data de 

nascimento: 23/08/1981, brasileiro(a), natural de Tangará da Serra-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Autos nº: 11557-74.2016.811.0055.Código Apolo nº: 

221806.Vistos etc.Trata-se de pedido de providências protetivas 

(cautelares), feito por Solange da Silva contra a conduta de Luciano 

Carreiro da Silva, em decorrência das agressões sofridas no âmbito das 

relações domésticas, abarcados pela Lei Maria da Penha.As medidas de 

proteção foram deferidas por este Juízo às fls. 12/13. Decorrido o lapso 

temporal sem a devida manifestação do ofensor, procedeu-se à intimação 

da vítima para informar seu interesse na manutenção das cautelares, 

sendo a resposta positiva. Deste modo, foi nomeada a Defensoria Pública, 

que apresentou contestação que a fez pela prerrogativa da negativa geral 

dos fatos, onde não protestou pela produção de outras provas (fls. 21). 

Com vistas, o Ministério Público se manifestou pela prolação de sentença, 

com a ratificação das medidas concedidas liminarmente (fls. 22).É o relato 

do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.Considerando a ausência de 

elementos novos trazidos pelos requeridos para confrontar as 

declarações veementes da ofendida Solange da Silva, constato que a 

procedência da demanda é medida que se impõe.Acerca da possibilidade 

de julgamento antecipado do pedido, dispõe o Código de Processo 

Civil:“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo 

sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver necessidade de 

produção de outras provas;(...)”Pois bem. Analisando com acuidade o 

conjunto probatório já acostado aos autos, consistente no termo de 

declarações da vítima, bem como, tendo em vista a ausência de elementos 

novos contidos na manifestação do suspeito, verifico que o procedimento 

não carece de dilação probatória, razão pela qual, é possível o julgamento 

antecipado da lide, com a consequente ratificação da medida liminar 

anteriormente deferida em favor da vítima.Diante disso, demonstrada a 

ocorrência da violência doméstica, tenho que a requerente possui o direito 

às medidas protetivas descritas no Capítulo II, da Lei nº 11.340/06, que lhe 

foram concedidas liminarmente.Acerca da autonomia e duração das 

medidas, os Tribunais Pátrios já se decidiram:“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI 

MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA 

CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 

IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As medidas protetivas previstas na Lei 

Maria da Penha possuem caráter cautelar, sendo instrumento importante 

para a proteção das vítimas de violência doméstica e para o trâmite 

processual, garantindo a eficácia da prestação jurisdicional. 02. Possuindo 

natureza acessória, as medidas protetivas não podem perdurar se não 

subsistir se a ação principal. V.V.: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO 

ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE 

MEDIDAS PROTETIVAS. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER 

SATISFATIVO. VIABILIDADE. PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE 

RECONHECIDAS. As medidas protetivas abarcadas pela Lei Maria da 

Penha têm natureza autônoma, de caráter satisfativo, devendo por isso, 

produzir efeitos enquanto perdurar uma situação de perigo que ensejou o 

requerimento de proteção do Estado e, não apenas enquanto for manejada 

uma persecução criminal contra o suposto ofensor. (TJMG; APCR 

1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 

16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS 

PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. MOROSIDADE DO APARATO 

ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO 

DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA LEI Nº 11.340/2006. CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE NO COMBATE AOS CRIMES DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. 

PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não pode ser penalizada pela 

morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu a uma delegacia de 

polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo de representar 

criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que devem ser 

restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 não 

estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 
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APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”Destarte, 

não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, constatada a 

eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem aquelas se tornar 

definitivas, segundo os limites da natureza do processo cautelar.Ex 

positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 22 dos autos, 

com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do Código de 

Processo Civil:1)RATIFICO as demais medidas deferidas liminarmente em 

prol da ofendida Solange da Silva.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 a vítima desta decisão, CIENTIFICANDO os primeiros que em 

caso de descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar. 

Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público e á Defensoria Pública.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 10 de maio de 

2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza 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, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 22 de agosto de 2018

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246704 Nr: 14196-31.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES BENTO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALCIDES BENTO BATISTA, Cpf: 

55937420144, Rg: 1635060-0, brasileiro(a), solteiro(a), aposentado por 

invalidez. 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 nº: 14196-31.2017.811.0055.Código Apolo nº: 

246704.Vistos etc.Trata-se de pedido de providências protetivas 

(cautelares), feito por Leide Silva Ribeiro contra a conduta de Alcides 

Bento Batista, em decorrência das agressões sofridas no âmbito das 

relações domésticas, abarcados pela Lei Maria da Penha.As medidas de 

proteção foram deferidas por este Juízo às fls. 12/13. O ofensor 

apresentou contestação por intermédio da Defensoria Pública, por 

negativa geral dos fatos, onde não protestou pela produção de novas 

provas (fls. 21). Com vistas, o Ministério Público se manifestou pela 

prolação de sentença, com a ratificação das medidas concedidas 

liminarmente (fls. 22/22 verso).É o relato do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO.Considerando a ausência de elementos novos trazidos pelo 

requerido para confrontar as declarações veementes da ofendida Leide 

Silva Ribeiro, constato que a procedência da demanda é medida que se 

impõe.Acerca da possibilidade de julgamento antecipado do pedido, dispõe 

o Código de Processo Civil:“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não 

houver necessidade de produção de outras provas;(...)”Pois bem. 

Analisando com acuidade o conjunto probatório já acostado aos autos, 

consistente no termo de declarações da vítima, bem como, tendo em vista 

a ausência de elementos novos contidos na manifestação do suspeito, 

verifico que o procedimento não carece de dilação probatória, razão pela 

qual, é possível o julgamento antecipado da lide, com a consequente 

ratificação da medida liminar anteriormente deferida em favor da 

vítima.Diante disso, demonstrada a ocorrência da violência doméstica, 

tenho que a requerente possui o direito às medidas protetivas descritas no 

Capítulo II, da Lei nº 11.340/06, que lhe foram concedidas 

liminarmente.Acerca da autonomia e duração das medidas, os Tribunais 

Pátrios já se decidiram:“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. 

MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA 

EFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE 

PERSECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 

0. 1. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem 

caráter cautelar, sendo instrumento importante para a proteção das 

vítimas de violência doméstica e para o trâmite processual, garantindo a 

eficácia da prestação jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as 

medidas protetivas não podem perdurar se não subsistir se a ação 

principal. V.V.: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. 

LEI MARIA DA PENHA. EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS 

PROTETIVAS. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. 

VIABILIDADE. PROTEÇÃO. URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. 

As medidas protetivas abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza 

autônoma, de caráter satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos 

enquanto perdurar uma situação de perigo que ensejou o requerimento de 

proteção do Estado e, não apenas enquanto for manejada uma 

persecução criminal contra o suposto ofensor. (TJMG; APCR 

1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens Gabriel Soares; Julg. 

16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”“APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS 

PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. MOROSIDADE DO APARATO 

ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO MÁXIMO 

DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA LEI Nº 11.340/2006. CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE NO COMBATE AOS CRIMES DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. 

PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não pode ser penalizada pela 

morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu a uma delegacia de 

polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo de representar 

criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que devem ser 

restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 não 

estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”Destarte, 

não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, constatada a 

eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem aquelas se tornar 

definitivas, segundo os limites da natureza do processo cautelar.Ex 

positis, em consonância com o parecer ministerial de fls. 22/22 verso dos 

autos, com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do Código 

de Processo Civil:1)RATIFICO as demais medidas deferidas liminarmente 

em prol da ofendida Leide Silva Ribeiro.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 a vítima desta decisão, CIENTIFICANDO o primeiro que em caso 

de descumprimento poderá ensejar a custódia cautelar. Oportunamente, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 253 de 805



ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe.CIÊNCIA ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 10 de maio de 2018.Anna Paula 

Gomes de FreitasJuíza 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, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 22 de agosto de 2018

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211575 Nr: 3271-10.2016.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TATIANE SILVA NETTO, Filiação: 

Aparecida Tenorio da Silva Netto e Otavio Netto, data de nascimento: 

10/05/1989, brasileiro(a), natural de Tangara da Serra-MT, convivente, 

Telefone 9697-6601 e atualmente em local incerto e não sabido LEANDRO 

DIAS DOS SANTOS, Cpf: 03985615160, Rg: 2265640, Filiação: Rosangela 

dos Prado Dias e Noel dos Santos, data de nascimento: 03/04/1990, 

brasileiro(a), natural de Campina da Lagoa-PR, convivente, Telefone 9948 

7547. 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:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 239554 Nr: 7143-96.2017.811.0055

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO SALOMÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BRUNO SALOMÃO, brasileiro(a), 

Telefone 9 9962 3279. 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 nº: 7143-96.2017.811.0055.Código Apolo nº: 

239554.Vistos etc.Trata-se de pedido de providências protetivas 

(cautelares), feito por Gabrielly Bezerra da Silva, em decorrência de 

ameaças e lesões sofridas no âmbito das relações domésticas, 

abarcados pela Lei Maria da Penha, praticados, em tese, pelo seu 

ex-namorado Bruno Salomão.As medidas protetivas vindicadas pela 

ofendida foram devidamente deferidas (fls. 11/12) e a vítima foi intimada 

pessoalmente (fls. 14 verso).O ofensor não foi encontrado para ser 

citado, conforme se infere da certidão de fls. 14 verso, razão pela qual, foi 

citado via edital (fls. 17/18), tendo deixado transcorrer in albis o prazo 

para apresentar defesa (fls. 19).Foi nomeada a Defensoria Pública para 

promover a defesa do revel citado por edital, na forma do art. 72, II, do 

CPC que, por sua vez, apresentou defesa às fls. 20.É o relato do 

necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.Inicialmente, insta consignar que o 

agressor foi devidamente intimado via edital (fls. 17/18) acerca do teor do 

decisum que concedeu à vítima as medidas protetivas descritas na Lei nº 

11.340/06, e não atendeu uao chamamento judicial, razão pela qual, lhe foi 

nomeada a Defensoria Pública para promover sua defesaa, na forma do 

art. 72, II, do CPC, que apresentou contestação às fls. 20, por negativa 

geral.Pois bem.Compulsando os autos, vislumbro que a ofendida Gabrielly 

Bezerra da Silva, no dia 15 de fevereiro de 2017, compareceu na 

Delegacia de Polícia pugnando pela concessão de medidas protetivas em 

seu favor, pelos motivos constantes das declarações ali colhidas.No que 

atina à manifestação do agressor, formulada pela defesa técnica, 

compulsando-a detidamente, entendo que os argumentos despendidos 

não são capazes de refutar a ratificação das medidas protetivas 

anteriormente deferidas em prol da vítima.Outrossim, considerando a 

ausência de elementos novos trazidos pelo suspeito para confrontar as 

declarações veementes da ofendida Gabrielly Bezerra da Silva, constato 

que a procedência da demanda é medida que se impõe.Acerca da 

possibilidade de julgamento antecipado do pedido, dispõe o Código de 

Processo Civil:“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando:I - não houver 

necessidade de produção de outras provas;(...)”Pois bem. Analisando 

com acuidade o conjunto probatório já acostado aos autos, consistente no 

termo de declarações da vítima, bem como, tendo em vista a ausência de 

elementos novos contidos na manifestação do suspeito, verifico que o 

procedimento não carece de dilação probatória, razão pela qual, é 

possível o julgamento antecipado da lide, com a consequente ratificação 

da medida liminar anteriormente deferida em favor da vítima.Diante disso, 

demonstrada a ocorrência da violência doméstica, tenho que a requerente 

possui o direito às medidas protetivas descritas no Capítulo II, da Lei nº 

11.340/06, que lhe foram concedidas liminarmente.Acerca da autonomia e 

duração das medidas, os Tribunais Pátrios já se decidiram:“APELAÇÃO 

CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA 

JURÍDICA CAUTELAR. GARANTIA DA EFICÁCIA DA PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERSECUÇÃO CRIMINAL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 0. 1. As medidas 

protetivas previstas na Lei Maria da Penha possuem caráter cautelar, 

sendo instrumento importante para a proteção das vítimas de violência 

doméstica e para o trâmite processual, garantindo a eficácia da prestação 

jurisdicional. 02. Possuindo natureza acessória, as medidas protetivas não 

podem perdurar se não subsistir se a ação principal. V.V.: APELAÇÃO 

CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. LEI MARIA DA PENHA. 

EXPEDIENTE APARTADO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PROCEDIMENTO 

AUTÔNOMO. CARÁTER SATISFATIVO. VIABILIDADE. PROTEÇÃO. 

URGÊNCIA E NECESSIDADE RECONHECIDAS. As medidas protetivas 

abarcadas pela Lei Maria da Penha têm natureza autônoma, de caráter 

satisfativo, devendo por isso, produzir efeitos enquanto perdurar uma 

situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado e, 

não apenas enquanto for manejada uma persecução criminal contra o 

suposto ofensor. (TJMG; APCR 1.0024.10.182807-7/001; Rel. Des. Rubens 

Gabriel Soares; Julg. 16/09/2014; DJEMG 26/09/2014)”“APELAÇÃO 

CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS. RESTABELECIMENTO. MOROSIDADE 

DO APARATO ESTATAL. PENALIZAÇÃO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. 

PRAZO MÁXIMO DE DURAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO PELA LEI Nº 11.340/2006. 

CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. MAIOR EFETIVIDADE NO COMBATE AOS 

CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PROTEÇÃO DAS VÍTIMAS. 

NECESSIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. A vítima não pode ser 

penalizada pela morosidade do aparato estatal, quando se dirigiu a uma 

delegacia de polícia e manifestou, de forma expressa, o seu desejo de 

representar criminalmente contra o autor das ameaças, de modo que 

devem ser restabelecidas as medidas protetivas. A Lei nº 11.340/2006 

não estabelece prazo máximo de duração para as medidas cautelares, 

devendo perdurar enquanto houver situação de risco, desde que 

observados os critérios de razoabilidade. Precedentes jurisprudenciais. 

Como as medidas protetivas consistem em guardar distância da vítima e 

proibição de manter contato com ela, a manutenção das mesmas não 

constitui interferência significativa no cotidiano do autor do fato ou 

constrangimento ao seu direito de ir e vir. Recentemente foi noticiado nos 

meios de comunicação que, após uma pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, constatou-se que o Espírito Santo é 

o Estado que possui a maior média de casos de violência doméstica e 

familiar contra a mulher, revelando-se necessária uma maior efetividade 

no combate a tais práticas criminosas e na proteção das vítimas. (TJES; 

APL 0009640-35.2013.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Rel. Desig. 

Des. Ney Batista Coutinho; Julg. 09/07/2014; DJES 22/08/2014)”Destarte, 

não subsistindo dúvidas a respeito das questões de fato e, constatada a 

eficácia das medidas deferidas em sede liminar, devem aquelas se tornar 

definitivas, segundo os limites da natureza do processo cautelar.Ex 

positis, com fulcro nos artigos 355, inciso I c/c art. 487, I, ambos do Código 

de Processo Civil:1)JULGO PROCEDENTE o pedido e RATIFICO a medida 

liminar deferida em prol da ofendida Gabrielly Bezerra da 

Silva.2)RESSALTO que as medidas terão vigência até o trânsito em julgado 
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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 o agressor e a vítima desta decisão, CIENTIFICANDO 

o primeiro que em caso de descumprimento poderá ensejar a custódia 

cautelar. Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Tangará da Serra, 08 de fevereiro de 2018.Anna Paula Gomes 

de FreitasJuíza 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, MARIANA GIROTTO 

BERTEGES, digitei.

Tangará da Serra, 22 de agosto de 2018

Graziela de Jesus Alves Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 279144 Nr: 8346-59.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRENIVAL RODRIGUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOUELLY DE SOUZA 

MORAES COSTA - OAB:OAB/MT17018, YURI ROBSON NADAF BORGES 

- OAB:15046

 (...)1)Analisando que os argumentos despendidos na defesa apresentada 

pelo réu (fls. 80/85 verso) não configuram nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, 

DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha processual e DESIGNO 

audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de setembro de 2018, às 

13:00 horas.2)INTIME-SE o réu para comparecimento, a fim de ser 

interrogado, sob pena de revelia. 3)INTIMEM-SE, também para 

comparecimento, sob as penas da lei, as testemunhas arroladas (fls. 06 

verso). 3.1) Tratando-se as testemunhas de servidores públicos, 

COMUNIQUE-SE ao chefe da repartição a que servirem, na forma do art. 

221, § 1º, do CPP.4)REQUISITE-SE o réu junto à Direção do 

estabelecimento onde se encontra custodiado (Comando da Polícia Militar 

local), para que o escolte até a sala de audiência deste Juízo, 

permanecendo até o término da solenidade.5)CIÊNCIA ao Ministério Público 

e à Defesa. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Tangará da Serra, 15 

de agosto de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 271480 Nr: 2344-73.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO ALVES DE OLIVEIRA, NICANOR 

BATISTA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elaine Josefa de Souza - 

OAB:17378/0

 Autos nº: 2344-73.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 271480.

Vistos etc.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu Nicanor Batista Alves e 

tudo mais que dos autos consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, razão pela qual, DETERMINO O PROSSEGUIMENTO da marcha 

processual e DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 

de setembro de 2018, às 15h50min.

2) INTIMEM-SE ambos os réus para comparecimento, a fim de serem 

interrogados.

 3) REQUISITEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, 

junto ao Comando Militar respectivo, as testemunhas arroladas em comum 

(fls. 05/06 verso) e ratificadas no aditamento à denúncia (fls. 133/135).

3.1) No que atina à testemunha 2º TEN PM Adriano César Muniz Martins, 

DEPREQUE-SE a sua oitiva à Comarca de Barra do Bugres/MT, 

CONSIGNANDO-SE o prazo de dez (10) dias para cumprimento, em razão 

de tratar-se de réu preso, nos termos do artigo 1.362 da CNGC, assim 

como, INTIMANDO-SE os contendores acerca da expedição da missiva.

4) REQUISITE-SE o réu Danilo Alves de Oliveira junto à Direção do 

estabelecimento penal onde se encontra custodiado.

5) CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defesa técnica do réu Danilo, bem 

como, à Defensoria Pública, pelo réu Nicanor.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Tangará da Serra, 23 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 169077 Nr: 9892-91.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CORREIA MENACHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEÔNIDAS CARGNIN QUATRIN 

- OAB:22284/O, LUIZ QUATRIN - OAB:10537/MT, NATALIA CARGNIN 

QUATRIN - OAB:OAB/MT 17737

 Autos nº: 9892-91.2014.811.0055.

Código Apolo nº: 169077.

 Vistos etc.

 O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, através da Promotora de 

Justiça que oficiava perante este Juízo, Dra. Daniela Berigo Buttner 

Castor, ofereceu denúncia contra Milton Correia Menacho, qualificado nos 

autos, atribuindo-lhe a prática do delito previsto no artigo 180, caput, do 

Codex Penal.

 Consta da exordial acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 14 de abril 

de 2014, por volta das 23h, em via pública desta cidade e comarca de 

Tangará da Serra/MT, MILTON CORREIA MENACHO adquiriu, em proveito 

próprio, uma motocicleta Honda TITAN 125, KS, ano 2002/2003, de cor 

vermelha, que sabia ser produto de crime, descrita no Auto de Apreensão 

de fls. 16 (...)” (fls. 05/05 verso).

O réu foi preso em flagrante delito no dia 14 de abril de 2014, sendo que, 

no dia 16 de abril de 2014, o Magistrado antecessor, Dr. João Francisco 

Campos de Almeida, concedeu liberdade provisória condicionada ao 

pagamento de fiança (fls. 60/61).

Na mesma senda, a Defensoria Pública, prestando assistência jurídica ao 

réu, postulou pela concessão de liberdade provisória sem o recolhimento 

de fiança (fls. 65/68),

 Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do 

pleito, razão pela qual, o Magistrado antecessor concedeu a liberdade 

provisória independentemente do pagamento da fiança (fls. 70/70 verso), 

tendo o alvará de soltura sido cumprido em 07 de maio de 2014 (fls. 73/73 

verso).

 A denúncia foi devidamente recebida na forma em que foi proposta em 

Juízo, em 21 de agosto de 2014, conforme consta da decisão acostada às 

fls. 43.

O réu foi pessoalmente citado na Cadeia Pública da Comarca de Campo 

Novo do Parecis/MT, consoante consta na certidão de fls. 52 e, por 

intermédio da Defensoria Pública, apresentou a competente resposta (fls. 

53).

 Em audiência de instrução e julgamento foram inquiridas as testemunhas 

PM Thiago Henrique Amarante e PM Rogério Sávio da Silva, bem como, foi 

procedido ao interrogatório judicial do réu Milton Correia Menacho (mídia de 

fls. 85).

O MPE, em sede de alegações finais, requereu a procedência da exordial 

acusatória, com a finalidade de condenar o réu nas disposições do artigo 

180, caput, do CP (fls. 86/89).

 A Defesa técnica, por meio de memoriais, postulou: “a) A 

IMPROCEDÊNCIA da denúncia e ABSOLVIÇÃO do denunciado das 

sanções do artigo 180 do Código Penal Brasileiro, por ser medida de inteira 

Justiça, por se tratar de um delito de baixo potencial ofensivo; b) ou a 

DESCLASSIFICAÇÃO da imputação de receptação dolosa para a de 

receptação culposa; c) Em caso de eventual condenação, o que se ventila 
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por mera argumentação e, ainda, por apego aos princípios da 

oportunidade e da ampla defesa, pleiteia-se: c.1) a fixação da pena no 

mínimo legal; c.2) a fixação do regime aberto para início de cumprimento de 

pena; c.3) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos”.

 Os autos vieram conclusos para a prolação de sentença.

 É, em síntese, o relatório.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal in judicio obedeceu fielmente ao devido processo 

legal, ladeado pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão 

porque, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

resta analisar a pretensão punitiva do Estado incrustada na peça de 

ingresso.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO

(artigo 180, caput, do CP)

Com relação ao crime de receptação, o conjunto probatório é 

suficientemente esclarecedor para embasar a condenação.

 Inicialmente, no que tange à procedência do veículo automotor receptado 

pelo processado, restou cristalinamente comprovado ser oriundo de 

atividade ilícita, visto que, conforme consta nos autos, no dia 19 de março 

de 2014, a vítima Erenildo Oliveira de Souza compareceu na Delegacia de 

Polícia desta cidade e, ao ser indagado, aduziu que a motocicleta 

encontrada com o réu lhe pertencia, contudo, foi subtraída na cidade de 

Cuiabá/MT. Vejamos:

“(...) QUE no dia 19/03/2014, por volta das 14:40 horas, eu saí do trabalho 

e fui pegar minha motocicleta que havia deixado no estacionamento lateral 

da empresa onde trabalho, quando fui surpreendido em perceber que a 

mesma havia sido furtada daquele local; Que, imediatamente procurei a 

Delegacia de Roubo e Furto de Cuiabá e registrei o fato; Que, na 

segunda-feira (14/04/2014) por volta das 22:00 horas eu recebi um 

telefonema de um policial militar desta cidade, o qual me informou que 

minha motocicleta havia sido recuperada; Que, antes tive que confirmar ao 

policial alguns dados, tanto do veículo, quanto minha identificação; Que, na 

terça-feira, no período vespertino, a escrivã Fabiana telefonou-me e pediu 

que eu viesse a esta cidade até quinta feira dia 17/04/2014 para buscar a 

motocicleta que havia sido recuperada; Que, cheguei nesta cidade na data 

de ontem, após as 17:00 horas, e ao falar com a escrivã, ela intimou-se 

para comparecer nesta data para reaver a motocicleta; Que ao ver a 

motocicleta percebi que foi trocado sua placa; Que não faço nem ideia de 

quem teria subtraído minha motocicleta (...)” (fls. 12):

Desse modo, passo a analisar os elementos probatórios acerca da 

existência do delito consignado no artigo 180, caput, do CP.

Pois bem.

A MATERIALIDADE do crime de receptação encontra-se consubstanciada 

no auto de prisão em flagrante delito (fls. 07), boletim de ocorrência (fls. 

08), auto de apreensão (fls. 16), termo de declarações dos policiais 

militares (fls. 09/11), termo de declarações de testemunha (fls. 12), termo 

de exibição e apreensão (fls. 21), auto de depósito (fls. 25), cópia de 

documento da motocicleta (fls. 26), assim como, pelos depoimentos 

colhidos na solenidade instrutória.

Na mesma toada, a AUTORIA restou comprovada nos autos de forma 

robusta, através de elementos probatórios convincentes. Vejamos:

Na Delegacia de Polícia, a testemunha CAP PM Rogério Sávio da Silva, ao 

ser inquirida sobre os fatos, asseverou:

“(...) QUE apresenta a Autoridade Policial MILTON CORREIA MENACHO, por 

receptação; QUE, em rondas pela Rua 17 avistamos o suspeito 

conduzindo uma motocicleta Honda Titan vermelha, com placas JZG 1831 

Tangará da Serra – MT, ao abordarmos e em checagem a motocicleta junto 

ao CIOSP constatou se que a motocicleta era produto de roubo na cidade 

de Cuiabá – MT., e que tinha como placa no cadastro JZP 3259; QUE foi 

dada voz de prisão ao suspeito e apreendida a motocicleta e apresentada 

neste CISC, juntamente com o suspeito (...)”. (fls. 09)

Na oralidade instrutória, ao ser auscultado, a testemunha, diante do 

decurso do tempo, se limitou a ratificar os termos do boletim de ocorrência.

Na mesma senda, a testemunha SD PM Thiago Henrique Amarante, 

devidamente ouvido em Juízo, após compulsar o boletim de ocorrência 

acostado nos autos, aduziu que na data do fato abordou o réu na posse 

de uma motocicleta, sendo que, ao realizar a consulta no sistema 

competente, logrou êxito em identificar que o referido veículo era oriundo 

de atividade ilícita (roubo/furto).

Interrogado judicialmente, o réu Milton Correia Menacho afirmou que 

determinado dia adquiriu de uma pessoa desconhecida uma motocicleta 

pelo valor de R$ 800,00 (oitocentos reais). Aduziu que foi em uma lan 

house e fez a checagem do veículo pelos dados da placa, instante em que 

esclareceu que nada de ilícito foi encontrado, razão pela qual, pegou o 

espelho de consulta e concretizou o negócio.

Ademais, ao ser indagado sobre o referido documento, o réu não declinou 

declarações contundentes que pudesse refutar a veracidade das 

informações despendidas pelos policiais militares.

Outrossim, no caso em questão, a ilicitude do veículo restou comprovada, 

haja vista que o legítimo proprietário já havia registrado o boletim de 

ocorrência acerca do sumiço da motocicleta, conforme se evidencia às 

fls. 24.

 As circunstâncias da compra realizada pelo réu, de uma pessoa 

desconhecida, sem a apresentação dos indispensáveis documentos da 

motocicleta, por valor irrisório, corrobora a existência do delito de 

receptação, insculpido no artigo 180, caput, do CP, que possui a seguinte 

redação:

“Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito 

próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que 

terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

(...)”

Em outras palavras, em se tratando de crime cuja previsão legal exige o 

dolo direto, a conduta do agente somente se enquadrará na modalidade 

típica se restar demonstrado que este tinha a consciência da origem ilícita 

do bem, o que se verifica pelos elementos objetivos do fato praticado.

Em suma: o réu pagou a quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) na 

compra de uma motocicleta, alegando que não exigiu os documentos 

indispensáveis e que não sabia que se tratava de objetos de furto, 

pugnando a defesa pela absolvição do réu da prática do crime de 

receptação ou desclassificação do crime para modalidade culposa, 

todavia, o pleito defensivo mão merece prosperar, pois, o valor pago pela 

motocicleta está muito aquém do valor de mercado, visto que, conforme 

consta às fls. 41, o referido veículo valia, na época do fato, 

aproximadamente R$ 2.646,00 (dois mil, seiscentos e quarenta e seis 

reais).

Neste sentido, acerca da matéria, impede consignar os seguintes 

precedentes:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 

PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E NÃO CONHECIMENTO 

DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DOS OBJETOS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU 

REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL E FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO 

– APREENSÃO DOS OBJETOS EM PODER DO APELANTE – 

DECLARAÇÕES DE POLICIAL MILITAR E DE TESTEMUNHA – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO 

CONSERVADA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DA 

PENA-BASE EM 1/6 (UM SEXTO) – ORIENTAÇÃO DO STJ – REGIME INICIAL 

– REINCIDÊNCIA OBSTA A FIXAÇÃO DO ABERTO – ACÓRDÃO DO STJ – 

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. 

“Para ser caracterizada a receptação dolosa (art. 180, caput, CP), 

necessário que o agente tenha a ciência da origem ilícita do bem 

receptado. Todavia, quando encontrado na posse de coisa objeto de crime 

enseja a presunção da autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova, 

cabendo ao réu demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que 

desconhecia a sua procedência espúria, o que não se logrou demonstrar 

durante a instrução processual. [...]” (TJMT, Ap nº 6105/2015) O aumento 

da pena-base em fração superior à 1/6 (um sexto) pela agravante da 

reincidência exige fundamentação concreta (STJ, HC 390.920/SC). “Em 

que pese tenha sido definida reprimenda inferior a 4 (quatro) anos de 

reclusão, bem como o fato de as circunstâncias judiciais serem 

favoráveis, tratando-se de réu reincidente, não há se falar em fixação do 

regime prisional aberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 

33, § 2º, ‘c’, do CP. Precedentes.” (STJ, HC nº 395735/SP) (TJMT, Ap 

64833/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017)”

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – IRRESIGNAÇÃO 

DEFENSIVA – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – 

REQUERIDO O NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS RAZÕES 

RECURSAIS APRESENTADAS – SUBSISTÊNCIA – OPERADA A 

PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DESNECESSIDADE DO 

DESENTRANHAMENTO DA PEÇA PROCESSUAL DOS AUTOS – 

PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – PLEITO 

ABSOLUTÓRIO – INSUBSISTÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE 
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EVIDENCIA A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRETENDIDA A 

FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO – PROCEDÊNCIA – 

ARGUMENTO INSUFICIENTE A ENSEJAR O AUMENTO DA REPRIMENDA 

BASILAR – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS 

MORAIS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO PELO 

PARQUET OU PELA VÍTIMA – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO 

CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO 

DA DIMENSÃO DOS DANOS EVENTUALMENTE SOFRIDOS – RECURSO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE. Considerando que, no sistema recursal 

brasileiro, vigora o princípio da unirrecorribilidade recursal, as razões 

recursais apresentadas contra a mesma decisão não devem ser 

conhecidas, porquanto operada a preclusão consumativa. Entretanto, o 

desentranhamento da aludida peça processual dos autos revela-se 

desnecessária, ante a inexistência de prejuízos em sua mantença, 

especialmente porque o único pedido acrescentado seria fatalmente 

apreciado quando da análise da subsistência do pleito absolutório. 

Preliminar parcialmente acolhida.

O arcabouço probatório produzido é suficiente para demonstrar a 

materialidade e a autoria do delito perpetrado, haja vista que os 

depoimentos das testemunhas são uníssonos em apontar o apelante como 

autor do crime. É incabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal 

quando se verifica que a única circunstância judicial desfavorável foi 

valorada sob fundamento indiscutivelmente inidôneo. A fixação, em 

sentença criminal, de indenização por danos morais a título de 

ressarcimento pelos abalos sofridos pela vítima, somente é admissível em 

procedimento onde observado os princípios do contraditório e ampla 

defesa, com a demonstração da dimensão dos danos e oportunizando-se 

ao agente impugnar seu valor. Recurso parcialmente provido. (TJMT, Ap 

151383/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 27/01/2016, Publicado no DJE 05/02/2016)”

Como se pode perceber, a defesa técnica é pálida e sem vigor para 

repudiar a procedência da ação penal, principalmente porque a motocicleta 

subtraída na cidade de Cuiabá/MT foi encontrada na posse do réu, sendo 

que este, ao ser interrogado em Juízo, não declinou informações que 

pudessem refutar a procedência da exordial acusatória.

Com efeito, analisando as provas colhidas nos autos, restou comprovada 

a conduta delituosa do réu.

Por fim, não vislumbro nenhuma excludente de tipicidade e antijuridicidade, 

bem como da punibilidade do réu.

DISPOSITIVO

 Ex positis e o que tudo mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A 

DENÚNCIA de fls. 05/05 verso e o faço para CONDENAR o réu Milton 

Correia Menacho, já qualificado nos autos, nas penas do artigo 180, caput, 

do Código Penal.

 Atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar a 

pena a ser aplicada em face do réu.

DA DOSIMETRIA DA PENA DO

 CRIME DE RECEPTAÇÃO

A pena cominada para o delito previsto no artigo 180, caput, do Código 

Penal é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa.

 A culpabilidade do réu, ou seja, seu grau de culpabilidade é normal à 

espécie do delito.

 Seus antecedentes não são bons, todavia, serão sopesados na segunda 

fase dosimétrica.

 Não há elementos nos autos para aferir conduta social.

 Da mesma forma, não há elementos nos autos para aferir sua 

personalidade.

 Os motivos são próprios do crime, ou seja, a vontade de receber e 

conduzir bem que sabia ser produto de crime, diante da facilidade de 

obtenção das res ocasionada pelo valor ínfimo atribuído.

 As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde.

 As consequências do delito não foram graves, eis que, conforme consta 

às fls. 25 dos autos, a vítima do crime antecedente (furto), recuperou o 

veículo.

 Não há como se aferir o comportamento da vítima, pois, esta não estava 

presente no momento da consumação do crime.

 Analisando, pois, ao conjunto favorável das circunstâncias judiciais, 

entendo que para a prevenção, reprovação do crime e, notadamente a 

ressocialização do implicado, a pena-base deve ser fixada no mínimo 

legal, razão pela qual, FIXO-A, portanto, em um (01) ano de reclusão e dez 

(10) dias multa.

 Nesta segunda fase dosimétrica, inexistem circunstâncias atenuantes. 

Por outro lado, constato a incidência da circunstância agravante insculpida 

no artigo 61, inciso I, do CP, haja vista que o réu foi definitivamente 

condenado no procedimento tombado sob o Código Apolo nº 89244, que 

tramitou na 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime 

estampado no artigo 157, caput, do CP, cujo trânsito em julgado se deu em 

10/12/2012, razão pela qual, MAJORO a reprimenda na fração de um 

sexto (1/6), atingindo, portanto, o quantum de um (01) ano e dois (02) 

meses de reclusão e onze (11) dias multa.

Indo à terceira fase de fixação da pena, verifico não existir nenhuma 

causa de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual, encontro a 

pena privativa de liberdade DEFINITIVA DE UM (01) ANO E DOIS (02) 

MESES DE RECLUSÃO E ONZE (11) DIAS-MULTA, sendo que FIXO o valor 

do dia-multa em 1/20 do salário mínimo vigente à data do fato (14/04/2014), 

que deverá ser atualizada e recolhida na forma e no prazo previsto nos 

artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal, haja vista a situação econômica 

do réu, nos termos do artigo 43, parágrafo único, da Lei 11.343/2006, pela 

inexistência de outras circunstâncias que possam modificá-la.

 Considerando o reconhecimento da reincidência, a pena deverá ser 

cumprida em REGIME INICIAL SEMIABERTO, para tanto, considerando o 

disposto no artigo 33, caput e o seu § 2º, alínea “b” do Código Penal.

Pelos mesmos motivos expostos na fundamentação da dosimetria de 

pena, incabível se faz, igualmente, a substituição da pena por restritiva de 

direitos, ou, suspensão condicional da pena, eis que não preenchidos os 

requisitos legais dos artigos 44 (inciso II) e 77 (inciso I e III), ambos do CP.

Em que pese o reconhecimento da reincidência, considerando o quantum 

da pena aplicada, o regime prisional imposto, assim como, a inexistência 

dos fundamentos e requisitos da custódia preventiva, CONCEDO-LHE O 

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

 Custas pelo acusado.

 Após o trânsito em julgado, DETERMINO a SUSPENSÃO dos direitos 

políticos do condenado, enquanto durarem os efeitos da condenação 

(artigo 15, III, CF).

 OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando sobre a suspensão 

ventilada.

Também após o trânsito em julgado, COMUNIQUE-SE ao Cartório 

Distribuidor desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao 

INFOSEG bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação.

Decorrido o prazo recursal, e após o trânsito em julgado desta decisão, 

LANCE-SE o nome do réu no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal).

 Somente após o trânsito em julgado para ambas as partes, EXPEÇA-SE 

guia de execução DEFINITIVA.

Após o cumprimento de todas as determinações constantes da presente 

sentença, mormente a expedição guia de execução definitiva, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.

REMETA-SE cópia deste decisum ao Juízo da Primeira Vara Criminal desta 

Comarca, notadamente no executivo de pena tombado sob o Código Apolo 

nº 199622.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Tangará da Serra, 31 de julho de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 205761 Nr: 19378-66.2015.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GONÇALVES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIVALDO RIBEIRO DA 

COSTA - OAB:20018/O

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU ACERCA DA 

EXPEDIÇÃO E ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA COM A FINALIDADE DE 

INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA ROSIEL ADRIANO VERA PARA A 

COMARCA DE PARANATINGA-MT, DEVENDO PROCEDER O 

ACOMPANHAMENTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282950 Nr: 11504-25.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VG, CMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO GOMES PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 21073, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Autos nº: 11504-25.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 282950.

Vistos etc.

 Trata-se de resposta c/c pedido de revogação da prisão preventiva, 

formulado pelo acusado Valdeci Guilherme, por intermédio de advogado 

constituído, às fls. 115/118, argumentando, em síntese, não haver 

necessidade para que a sua liberdade seja restringida, instante em que 

vindicou os predicados positivos (residência fixa, emprego lícito e bons 

antecedentes).

 Instado a se manifestar acerca do pleito defensivo, o Ministério Público 

opinou contrariamente ao deferimento, sob o argumento de manutenção da 

prisão do requerente para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal 

(fls. 144/146 verso).

É o relato do necessário.

 DECIDO.

 Dispõe o artigo 5º, inciso, da Constituição Federal que:

“ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a 

liberdade provisória, com ou sem fiança”.

 Assim, compete ao Juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir 

acerca da possibilidade da imediata liberação do indivíduo, somente 

decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde 

se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

 Muito embora a redação do artigo 316 do CPP, que preconiza que o Juiz 

poderá revogar a prisão, diante da inexistência de motivos para que 

subsista, vislumbra-se que no caso in concreto a prisão preventiva deve 

ser mantida, senão, vejamos:

 Analisando com acuidade os autos, verifico que a Autoridade Policial 

titular da Delegacia de Polícia Especializada de Defesa da Mulher 

representou pela prisão preventiva do requerente Valdeci Guilherme, 

imputando-lhe a prática do delito consignado no artigo 217-A, caput, do 

CP, praticado em face da vítima Raíssa Ferreira de Sousa.

Desse modo, impende consignar o decisum proferido por este Juízo no dia 

19 de junho de 2018 (fls. 119/126):

“Vistos etc.

Trata-se de representação protocolizada pela Autoridade Policial 

objetivando a decretação da prisão preventiva de Valdeci Guilherme, 

descrevendo a presença de indícios de autoria e da prova de 

materialidade do crime de estupro de vulnerável, contra a vítima Raissa 

Ferreira de Sousa.

Narra a representação, particularmente a prática delitiva, que:

 “Consoante cópias dos documentos em anexo, verifica-se que a vítima 

RAISSA FERREIRA DE SOUSA, de treze anos de idade, sofreu abuso 

sexual perpetrado por Valdeci Guilherme, seu vizinho.

De acordo com o relato da vítima, ela manteve relação sexual com o 

suspeito em três ocasiões, na residência dele, sem o conhecimento da 

genitora. Relatou que disse ao suspeito que queria fugir da cidade, e ele a 

levou para Juína por três dias, e retornaram para Tangará posteriormente.

(...)” fls. 06/08

Com a representação, coligiram-se o boletim de ocorrência do caso (fls. 

09/10), termo de declarações da genitora da vítima (fls. 11/12), cópia da 

certidão de nascimento da vítima (fls. 13), termo de declarações da 

ofendida (fls. 16/17), laudo de exame de corpo de delito (fls. 18/19), bem 

como, relatório do Conselho Tutelar (fls. 23/24).

O Ministério Público opinou pelo deferimento da medida postulada pela 

Autoridade Policial, argumentado, grosso modo, ser necessária a 

segregação cautelar como garantia da ordem pública (fls. 28/29 verso).

É o relato do necessário.

DECIDO.

No caso em questão, o Ministério Público e a Autoridade Policial apontam a 

necessidade de decretação da prisão preventiva do representado Valdeci 

Guilherme, ante a imprescindibilidade da garantia da ordem pública, além 

da existência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de 

estupro de vulnerável, materializada pelo boletim de ocorrência do caso 

(fls. 09/10), termo de declarações da genitora da vítima (fls. 11/12), cópia 

da certidão de nascimento da vítima (fls. 13), termo de declarações da 

ofendida (fls. 16/17), laudo de exame de corpo de delito (fls. 18/19), bem 

como, relatório do Conselho Tutelar (fls. 23/24).

No curso do procedimento inquisitivo, a vítima Raissa Ferreira de Sousa 

relatou à Autoridade Policial (fls. 16/17):

“(...) QUE conheceu VALDECIR há alguns meses, porque ele mora sozinho 

de casa de sua genitora; QUE sua mãe também conhece VALDECIR, mas 

ele não frequentava sua casa; Que de vez em quando ia escondido de 

sua mãe até a casa de VALDECIR; Que um dia sua irmã GISLAINE 

(especial) pediu dinheiro para VALDECIR e ele deu R$ 10,00 (dez reais) 

para ela; A declarante viu e também pediu dinheiro para VALDECIR e este 

também lhe deu R$ 10,00 (dez reais); Que ele passou a lhe dar dinheiro 

frequentemente; Que todos os dias pedia para VALDECIR a quantia de R$ 

10,00 (dez reais) para levar para a escola e ele lhe dava ‘em troca de 

nada’; Que certa vez VALDECIR lhe disse que ‘não tinha idade para amar’ 

e desconfiou que ele queria ficar consigo; Que transou com VALDECIR 

‘três vezes na casa dele’ e ‘só uma vez’ ele fez uso de preservativo; Que 

falou para VALDECIR que queria ir embora da cidade; Inicialmente ele 

sugeriu que fossem para Cuiabá, mas a declarante diz que não quis, 

porque ‘já é conhecida lá e quando o Conselho de lá descobrisse ia leva-la 

para a Casa do Adolescente’, então VALDECIR sugeriu Juína e a 

declarante topou; Que escondido de sua mãe, pegou sua identidade e de 

madrugada viajou de ônibus com VALDECIR para Juína, onde ficaram por 

três dias hospedados em um hotel; Que lá em Juína VALDECIR permitiu 

que a declarante fizesse uma compra de roupas para ela; Depois dos três 

dias no hotel, vieram para Tangará, porque tinha dado ‘problema no cartão 

dele e ele tinha que vir pegar dinheiro na Caixa’; Aqui foram para a casa 

de um irmão de VALDECIR, onde ficaram hospedados dois dias; Que o 

irmão de VALDECIR, começou a dizer para a declarante que ela ia ferrar 

com a vida dele e que não queria eles lá, então ela resolveu voltar para a 

casa de sua mãe; Que ficou um dia na casa de sua mãe e fugiu 

novamente indo para hotel aqui nesta cidade, onde passou a noite com 

VALDECIR e depois voltou para a casa de sua mãe e VALDECIR voltou 

para a casa dele; Que o Conselho e a Polícia esteve lá e conduziu 

VALDECIR para ser ouvido na delegacia; Nos relatos da declarante, ela 

não soube informar nenhuma data; Não informou o dia que saiu de casa, o 

dia que retornou para esta cidade, o dia que foi para a casa do irmão do 

VALDECIR e nem seu endereço; Também afirmou que transou com 

VALDECIR somente três vezes e na casa dele, que não tiveram relação 

sexual durante todo o tempo que ficou fora em hotéis com ele; Que estava 

com ‘escorrimento’ e ele comprou ‘metronidazol’ e deu para ela tomar (...)”

As declarações supracitadas são corroboradas pela testemunha Célia 

Mendes Ferreira, genitora da vítima, visto que, ao ser inquirida, asseverou 

que o representado era o seu vizinho, sendo que, determinado dia 

descobriu que a sua filha estava com o suspeito na cidade de Juína/MT.

Aduziu, ainda, que determinado dia se deslocou até a residência do 

representado e visualizou a vítima lavando alface vestindo calça jeans e 

sutiã, razão pela qual, ao repreendê-la, o representado afirmou que nunca 

teria tocado no corpo da menor.

Ademais, esclareceu que de forma constante, o representado comparecia 

em sua residência para lhe doar alimentos, assim como, para dar 

presentes à ofendida, inclusive, lhe deu um (01) aparelho celular.

Não bastasse isso, consta às fls. 23/24 dos autos, relatório realizado pelo 

Conselho Tutelar desta urbe, no qual demonstra as diligências realizadas 

pelo referido órgão. Neste sentido, impende consignar o seguinte trecho:

“O conselho Tutelar no uso de suas atribuições relata os fatos ocorridos 

envolvendo adolescente RAISSA FERREIRA MARQUES. Ocorre que no dia 

22/05/2018 a genitora esteve no conselho com um Boletim de Ocorrência 

para informar que sua filha Raissa havia fugido com seu vizinho Valdecir, 

e que não sabia para onde teria fugido, porem alegou que possivelmente 

teria ido para Capão Verde ou Juína-MT. Diante das informações que a 

genitora passou no dia 23/05/18 com fotos de um possível hotel que a 

adolescente poderia estar hospedada, entramos em contato com Conselho 

Tutelar de Juína para verificar se as fotos parecia com algum hotel da 

cidade, enviamos relato do caso juntamente com o B.O e cópia do 

documento da adolescente, no final do dia o Conselho Tutelar de Juína nos 

contatou com a adolescente juntamente com Valdecir esteve hospedado 

no Hotel Caiabi até 22/05/18 onde o Valdeci se passou por pai adotivo de 

Raissa, e fugiram do hotel sem pagar estadia, deslocaram até a rodoviária 

para verificar se compraram passagem para algum lugar e confirmaram 

que no mesmo dia 22/05/2018 14hs:15min, haviam comprado passagem 

para Tangará da Serra pela empresa de transporte rodoviário Helios (...)”

 Com efeito, em juízo de cognição sumária do caso, ante as gravíssimas 

informações coletadas pela Autoridade Policial, aliadas às provas 

documentais já acostadas nos autos, imperiosa se faz a segregação 

preventiva do representado.
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No nosso modo de ver, a presença de circunstância delitiva relevante, tal 

como a gravidade concreta da conduta, justifica a excepcionalidade desta 

medida cautelar, tornando-se ineficaz qualquer outra medida cautelar 

alternativa à prisão, imperando a garantia da ordem pública, a verdade real 

dos fatos e para assegurar a eventual instrução criminal, haja vista a 

proximidade do representado com a ofendida, podendo, caso permaneça 

em liberdade, tentar influenciá-la a eventualmente alterar os fatos até 

então delatados à Polícia Judiciária Civil.

Ademais, conforme consta dos elementos probatórios até então 

carreados nos autos, o representado, além de dar presentes e dinheiro à 

vítima, levou-a para viajar sem o conhecimento da genitora, assim como, 

hospedou-se com a mesma em outra cidade (Juína/MT), aduzindo que 

seria o pai adotivo da menor.

No mesmo sentido, entendo que o fato de o representado se identificar 

como “pai adotivo” da vítima, demonstra, a priori, que tinha conhecimento 

da ilicitude da conduta.

Outrossim, impende consignar que a vítima em suas declarações afirmou 

que efetivamente, por três (03) vezes, praticou conjunção carnal com o 

representado.

Nessa quadra, precedente do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO 

MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. 

SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A PRISÃO 

CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE 

EVIDENTE. 1. A teor da Súmula 691/STF, não se conhece do habeas 

corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em writ 

originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante 

demonstre a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na 

decisão hostilizada. 2. A presença de circunstância delitiva relevante, tal 

como a gravidade concreta da conduta, justifica a manutenção da 

custódia cautelar. 3. Habeas corpus não conhecido, com revogação da 

liminar anteriormente deferida. (HC 125296, Relator(a): Min. MARCO 

AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, 

julgado em 08/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 

01-10-2015 PUBLIC 02-10-2015) – grifei.

Outrossim, considerando a gravidade concreta do delito de estupro de 

vulnerável, este Sodalício Mato-Grossense, acerca da possibilidade de 

decretação da custódia preventiva, já decidiu:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO POR SER O 

AGENTE PADRASTO DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO – PRISÃO MOTIVADA PELA GRAVIDADE DO DELITO – 

SUPOSTOS ESTUPROS COMETIDOS POR PADRASTO EM FACE DA 

ENTEADA DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – DELITOS QUE TERIAM SIDO 

PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇA – DECISÃO CONSTRITIVA 

COM SUPORTE EM JULGADOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS QUE 

NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR – MEDIDAS 

CAUTELARES ALTERNATIVAS – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA 

VÍTIMA E SUA GENITORA - INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA. “A 

imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente 

fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas 

características delineadas, retratam, in concreto, a especial gravidade da 

conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. No caso, o Paciente 

no período de 2012 a 2013, teria, supostamente, praticado atos libidinosos 

diversos da conjunção carnal contra sua enteada de 12 anos de idade. 

(STJ, HC nº 287.682/SP) “Indevida a aplicação de cautelares diversas 

quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade do 

agente, bem demonstrada pelas graves circunstâncias em que ocorrido o 

delito e na imprescindibilidade de garantir a segurança da vítima, 

evitando-se ainda a reprodução de fatos criminosos de igual natureza.” 

(STJ, HC nº 296.022/SP). Os predicados pessoais não autorizam, em si, a 

revogação da custódia cautelar (STJ, RHC nº 46.378/MG). (TJMT, HC 

142173/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)” grifei.

Ademais, insta consignar que eventuais condições favoráveis não 

impedem o decreto da custódia preventiva. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO EM 

FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADO 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA INEXISTÊNCIA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – 

DECISUM FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE PRESERVAR A 

INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA 

DO DELITO E DO MODUS OPERANDI SUPOSTAMENTE UTILIZADO PELO 

PACIENTE – PAI DA VÍTIMA – IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA 

EXTREMADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 2. EXISTÊNCIA 

DE BONS PREDICADOS – ATRIBUTOS QUE MESMO QUE COMPROVADOS, 

ISOLADAMENTE, NÃO AUTORIZAM A CONCESSÃO DA BENESSE – 3. 

ORDEM DENEGADA. 1. Afigura-se evidenciada a necessidade da 

manutenção do decreto segregatório, para preservação da ordem pública, 

diante da comprovação, em elementos consistentes, da gravidade 

concreta do crime, em tese, perpetrado pelo paciente e da real 

possibilidade de que solto ele volte a praticar as condutas delituosas 

contra a vítima, em decorrência da facilidade de acesso do beneficiário à 

menor, que é sua filha. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente, 

ainda que comprovadas, isoladamente, não constituem motivo bastante 

para a concessão da liberdade provisória, se os autos revelam a 

necessidade da medida de exceção para a garantia da ordem pública, 

conforme preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Ordem 

denegada. (TJMT, HC 60820/2013, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/06/2013, Publicado no DJE 

05/07/2013)” grifei.

Por todas essas razões, presentes os pressupostos positivos (fumus 

comissi delicti), bem como os fundamentos da garantia da ordem pública e 

a conveniência da instrução criminal (periculum libertatis), além da 

presença da hipótese autorizativa constante do inciso I, do art. 313, do 

CPP, a decretação da prisão preventiva é medida que se impõe.

Ex positis, em consonância com a representação da Autoridade Policial e 

da manifestação do Ministério Público:

1) DECRETO a prisão preventiva do representado Valdeci Guilherme, 

devendo ser EXPEDIDO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA COM 

VALIDADE ATÉ 19/06/2038.

Pois bem.

 Compulsando com acuidade os autos, verifica-se que não houve qualquer 

alteração no cenário fático ou probatório capaz de ensejar a revogação 

da supramencionada decisão, caso em que uma nova análise dos 

requisitos da prisão preventiva resultaria em mera redundância.

Neste sentido, insta salientar que eventuais condições pessoais 

favoráveis do requerente não impõem a revogação da custódia cautelar 

quando presentes os requisitos para tanto, precipuamente, no presente 

caso, onde está sendo acusado de ter praticado o crime de estupro de 

vulnerável (artigo 217-A do CP), e considerando à proximidade tida pelo 

réu em relação à vítima, demonstra o risco de que se solto reitere a prática 

delitiva, assim, a gravidade concreta do delito aliada à garantia da ordem 

pública e aplicação da lei penal, justifica a constrição de sua liberdade.

Ademais, a gravidade concreta do delito em comento, evidenciada pela 

suposta prática do crime em face da vítima, justifica a constrição de sua 

liberdade.

 A propósito:

“HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO POR SER O 

AGENTE PADRASTO DA VÍTIMA – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE 

REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO – PRISÃO MOTIVADA PELA GRAVIDADE DO DELITO – 

SUPOSTOS ESTUPROS COMETIDOS POR PADRASTO EM FACE DA 

ENTEADA DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE – DELITOS QUE TERIAM SIDO 

PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA E AMEAÇA – DECISÃO CONSTRITIVA 

COM SUPORTE EM JULGADOS DO STJ – PREDICADOS PESSOAIS QUE 

NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DA CUSTODIA CAUTELAR – MEDIDAS 

CAUTELARES ALTERNATIVAS – PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA 

VÍTIMA E SUA GENITORA - INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA. “A 

imposição da custódia preventiva encontra-se suficientemente 

fundamentada, em face das circunstâncias do caso que, pelas 

características delineadas, retratam, in concreto, a especial gravidade da 

conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito. No caso, o Paciente 

no período de 2012 a 2013, teria, supostamente, praticado atos libidinosos 

diversos da conjunção carnal contra sua enteada de 12 anos de idade. 

(STJ, HC nº 287.682/SP) “Indevida a aplicação de cautelares diversas 

quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade do 

agente, bem demonstrada pelas graves circunstâncias em que ocorrido o 

delito e na imprescindibilidade de garantir a segurança da vítima, 

evitando-se ainda a reprodução de fatos criminosos de igual natureza.” 

(STJ, HC nº 296.022/SP) Os predicados pessoais não autorizam, em si, a 

revogação da custódia cautelar (STJ, RHC nº 46.378/MG). (TJMT, HC 

142173/2015, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 
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Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)”.

Outrossim, a síntese do que aqui foi dito encontra-se em cristalizada 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, valendo 

de exemplo o seguinte julgado:

“Permanecendo inalterado o quadro que autorizou a regular decretação da 

prisão preventiva do paciente, não há como prosperar a pretensão de 

revogação da custódia, devidamente fundamentada em indícios 

suficientes de autoria, gravidade do fato, periculosidade do paciente, 

aplicação da lei penal, conveniência da instrução criminal e, 

principalmente, visando resguardar a ordem pública. Eventuais condições 

pessoais favoráveis alegadas pelo paciente como a primariedade, 

residência fixa e ocupação lícita não são suficientes para a concessão da 

liberdade, quando outros valores e circunstâncias recomendam a 

manutenção da prisão cautelar. Não é possível aplicar-se o Princípio da 

Isonomia diante de situações fático-jurídicas inteiramente distintas” TJ/MT, 

2ª Câmara Criminal - HABEAS CORPUS - CLASSE I - 09 - Nº 47.646 - –2, 

Dr. Carlos Roberto C. Pinheiro.

Dessa feita, pelos fundamentos acima expostos e muito embora a 

segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, 

as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual a 

custódia não deve ser revogada.

Outrossim, constato que as medidas cautelares diversas da prisão 

capituladas no artigo 319 do CPP, não se adequam às peculiaridades do 

caso in concreto, razão pela qual, entendo que a prisão preventiva deve 

ser mantida na forma em que foi decretada na decisão outrora proferida, 

haja vista que o delito imputado em face do réu, considerando a sua 

hediondez, assim como, a gravidade concreta, deve ser tratado com maior 

rigor.

 Assim, repito, não houve alteração fática a ensejar a mudança de 

posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão 

preventiva, exaustivamente tratado na decisão anterior que a decretou.

 Ex positis, em consonância com o parecer Ministerial de fls. 144/146 

verso:

1) INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva do 

indiciado Valdeci Guilherme, notadamente por persistir os mesmos fatos 

que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na 

prisão em que se encontra.

2) Ademais, compulsando com acuidade as preliminares suscitadas pela 

defesa técnica do réu Valdeci Guilherme, constato que, a priori, não 

possuem respaldo jurídico, visto que emanam dos autos indícios 

suficientes de autoria e provas da materialidade para o efetivo 

prosseguimento da demanda, bem como, a denúncia apresentada se 

encontra em harmonia com o artigo 41 do CPP.

Ante ao exposto, REJEITO a preliminar, devendo o processo prosseguir 

em seus ulteriores termos. Não bastasse isso, impende salientar que o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, após entendimento exarado 

pelo Pretório Excelso, decidiu que eventual recebimento da denúncia, por 

não se tratar de ato de caráter decisório, não reclama fundamentação 

complexa. Vejamos:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – 

MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE APROFUNDADA DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBLIDADE DE APRECIAÇÃO NO WRIT – 

RECEBIMENTO DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – 

IMPROCEDÊNCIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE QUE NÃO EXIGE 

MOTIVAÇÃO COMPLEXA – ORIENTAÇÃO STF (V.G.RHC 129774) - 

PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A 

MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM 

PÚBLICA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – 

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA 

HOMOGENEIDADE – IMPROVÁVEL ASSUMIR PENA FINAL E REGIME – 

DOSIMETRIA ENVOLVE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AGRAVANTES E 

MAJORANTES – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA DO TJMT – MEDIDAS 

CAUTELARES IMPERTINENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – EXCESSO DE 

PRAZO – SEGREGAÇÃO HÁ APROXIMADAMENTE 90 DIAS – AUSÊNCIA 

DE DESÍDIA DO JUÍZO – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

REALIZADA EM 15.12.2016 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO 

VERIFICADO – ORDEM DENEGADA. A alegação de negativa de autoria do 

delito de estelionato demanda incursão no conjunto fático-probatório, 

inadmissível na via eleita, dada a natureza do mandamus, pois, como é 

sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado 

de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos. 

Orienta o Pretório Excelso que o recebimento da denuncia, por não se 

tratar de ato de caráter decisório, e sim de mero juízo positivo de 

admissibilidade não reclama fundamentação complexa. Não há falar em 

constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar com 

fundamento na garantia da ordem pública, haja vista o fato de possuir 

contra si diversas ações penais, revelando a necessidade da segregação 

cautelar para evitar a recidiva de ilícitos penais. “A homogeneidade é fator 

que deve ser considerado na decretação da custódia cautelar. Entretanto, 

não é o patamar da pena privativa de liberdade o único parâmetro a ser 

tomado, mas sim o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela 

negativação de qualquer das vetoriais do artigo 59 do Código Penal, pela 

reincidência ou causas de aumento de pena.” (TJMT, HC nº 153516/2016) 

“As medidas cautelares alternativas não são adequadas para atingir o fim 

colimado de garantir a ordem pública, com a inibição à prática de novas 

infrações penais, porque o paciente responde a outros [...] processos de 

natureza criminal, [...] e tem histórico de descumprimento de providências 

judiciais alternativas.” (TJMT, HC nº 183667/2015). Fica afastado o 

constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, se o processo 

está tramitando regularmente, na medida de sua complexidade, não se 

verificando desídia ou negligência da autoridade judiciária de origem na 

observância da marcha processual, porquanto o paciente está preso há 

pouco mais de 90 (noventa) dias, já foi realizada audiência de instrução e 

julgamento, estando praticamente com a instrução encerrada. (TJMT, HC 

165937/2016, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 19/12/2016, Publicado no DJE 25/01/2017)”- 

Grifamos.

3) Desse modo, analisando os argumentos despendidos em ambas as 

defesas, considerando que não configuram nenhuma das hipóteses de 

absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de setembro 

de 2018, às 16h30min.

4) INTIMEM-SE os réus Celia Mendes Ferreira e Valdeci Guilherme para 

comparecimento, a fim de serem interrogados.

 5.1) REQUISITE-SE o comparecimento do réu Valdeci junto à Direção do 

Centro de Detenção Provisória.

5) INTIMEM-SE, também para comparecimento, sob as penas da lei, as 

testemunhas arroladas em comum (fls. 07).

6) REQUISITE-SE o comparecimento da testemunha militar junto ao 

Comando respectivo.

7) CIÊNCIA ao Ministério Público, ao Advogado do réu Valdeci e à 

Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 23 de agosto de 2018.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010622-92.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSON JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELMO JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO DE ALENCAR CAMPOS (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes, por meio de seus procuradores, para a audiência de 

instrução e julgamento continua designada para o dia 22 de Novembro de 

2018, às 13h30min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000769-13.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALECANDRA COSTA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IRACY SOARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS (ADVOGADO(A))

FABIO NOLASCO GUIMARAES (REQUERIDO)

 

Certifico que a Parte Reclamada protocolou um DVD e um PEN DRIVE na 
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data de ontem, nesta Secretaria, que se encontram arquivados me pasta 

própria. INTIMO a Parte Reclamante para, querendo, se manifestar no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002046-64.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FELICIANO FERREIRA PEREZ (REQUERENTE)

VANESSA PELEGRINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBERSON ADRIANO CORDEIRO REPRESENTCOES EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 05/11/2018 ás 15:00min.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000268-59.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA MARQUES ANDRADE (ADVOGADO(A))

MIRIAM TOMAZ DE ABREU (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (RÉU)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 02 de Outubro de 2018, às 13h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002040-57.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLICIA OLIVEIRA DIAS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 05/11/2018 às 13h45min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011823-56.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HERINQUE MARTINS MAIA (REQUERIDO)

ROMANO VOLTOLINI (ADVOGADO(A))

 

VISTOS Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. Ressalto que a pesquisa de bens pelo 

sistema RENAJUD já foi solicitada, deferida e realizada, resultando na 

inserção de restrição sobre um veículo. Expedido mandado de penhora, o 

bem não foi localizado, conforme certidão do Oficial de Justiça do ID 

11087773. Assim, e tendo em vista que não há declaração de renda na 

base de dados da SRF, intime-se a exequente para manifestação, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica 

determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra-MT, 23 de julho de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002034-50.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

WAGNER HENRIQUE CAVALCANTE CASADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS F DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

 

Intimo a parte Requerente, por meio de seu Procurador, para Audiência de 

Conciliação designada para 30/10/2018 14:45min.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010001-37.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ARGEU FOGLIATTO (EXEQUENTE)

VANESSA PELEGRINI (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO ANDRE RAUBER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ORLANDO FREIRE (EXECUTADO)

 

VISTOS Conforme dispõe o item 2.16.1 da CNGC, somente se justifica a 

requisição de informações à Receita Federal do Brasil quando o credor 

demonstrar e justificar ter esgotado todos os meios possíveis para 

obtê-las, ou quando determinada ex officio pelo magistrado, que deverá 

sucintamente justificar a requisição. No caso dos autos, verifico que o 

credor justificou adequadamente a impossibilidade de obter tais 

informações por outros meios, tanto que foram efetivadas diversas 

diligências no sentido de localizar bens/endereços, as quais restaram 

infrutíferas. Nesse passo, tendo o requerente cumprido a exigência 

descrita no comando regulamentar acima descrito, DEFIRO o pedido. A 

requisição será feita por meio da ferramenta INFOJUD, conforme o item 

2.16.1.1 da CNGC, devendo a Secretaria se atentar para o cumprimento 

dos itens 2.16.4 e ss. da CNGC. As informações estão disponíveis em 

pasta própria na Secretaria deste Juizado Especial. Intime-se a exequente 

para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento, 

o que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 23 de julho 

de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001478-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GUIRRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI S/A (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Parte Executada. INTIMO a 

Parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010531-65.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PINHEIRO (REQUERENTE)

LUCAS ANTONIO BATISTAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

 

Certifico a tempestividade da manifestação da Executada. INTIMO a Parte 

Exequente para , querendo, se manifestar no prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 106547 Nr: 5273-31.2008.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DETOFFOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CORREIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449-B/MT, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:OAB/MT 

10055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b
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 Vistos.

Para que sejam analisados os pedidos de fls. 216/218, necessária a 

apresentação de demonstrativo atualizado do débito.

Assim, INTIME-SE o exequente para manifestação no prazo de 10 dias, 

sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de 

inércia.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 100041 Nr: 7064-69.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Por todo o exposto, INTIME-SE a executada para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, pague o valor do débito remanescente, independentemente de 

penhora.Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 61067 Nr: 2659-87.2007.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO CESAR FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS RACHID MURAD FILHO - 

OAB:6.105 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6189/MT

 Vistos.

Certifique-se quanto à existência de valores vinculados aos autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 117226 Nr: 7231-18.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA CORREIA FRANCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDIA COMUNICAÇOES LTDA, MARCO 

AURELIO NOGUEIRA OLYNTHO, CARMEM LUCIA MENDES DE ARAUJO 

OLYNTHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANESSA CORREIA FRANCHINI 

VIEIRA - OAB:10.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMAR SANCHES 

LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 Caso também a diligência de penhora de bens seja infrutífera, intime-se a 

exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de 

arquivamento, o que desde já fica determinado em caso de inércia.Por fim, 

defiro o pedido para expedição de certidão para fins de protesto, com 

fundamento no art. 139, IV e art. 517, do CPC.Nos termos do art. 517, § 1º, 

do CPC, incumbirá ao exequente promover os atos necessários à 

efetivação do protesto.Sem prejuízo, com fundamento no art. 139, IV, e 

art. 782, § 3º, do CPC, defiro o pedido e determino a inclusão do nome do 

executado no cadastro de inadimplentes, por meio do sistema 

SERASAJUD.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 142026 Nr: 4557-19.2017.811.0045

 AÇÃO: Processo Administrativo->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: MARIA CAROLINA MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO, LEIDIANI CAMPOS PARREIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS: 4557-19.2017.811.0045- CÓDIGO: 142026

TIPO: SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA

SUSCITANTE: MARIA CAROLINA MAGALHÃES

INTERESSADA: LEIDIANI CAMPOS PARREIRAS

Vistos etc.

Narra a oficial de registro que:

 a) A INTERESSADA APRESENTOU ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL, NA QUAL VERIFICOU-SE QUE NA QUALIFICAÇÃO 

REGISTRAL DA VENDEDORA NÃO HÁ INFORMAÇÃO QUANTO AO 

ESTADO DE FATO DA MESMA, SE MANTÉM OU NÃO UNIÃO ESTÁVEL;

b) A SUSCITANTE EXPEDIU CARTA DE EXIGÊNCIAS EM CONSONÂNCIA 

COM O ART. 1.091, § Ú, INCISO II, ALÍNEA “D” NAS NORMAS DA 

CORREGEDORIA – FORO EXTRAJUDICIAL DESTE ESTADO, NA QUAL HÁ 

A DETERMINAÇÃO EXPRESSA DA NECESSIDADE DE CONSTAR A 

MATRÍCULA DOS IMÓVEIS, SENDO REQUISITO ESSENCIAL, SE O 

PROPRIETÁRIO POSSUI UNIÃO ESTÁVEL;

c) A INTERESSADA DISCORDOU DAS ALEGAÇÕES VISTO QUE A 

ESCRITURA FORA LAVRADA NO ANO DE 2013, ANTERIORMENTE À 

CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS DA CORREGEDORIA, QUE É A FONTE 

NORMATIVA EM QUE SE ESCORAVA A CARTA DE EXIGÊNCIAS DA 

SUSCITANTE. ALEGOU AINDA QUE NÃO PODE CUMPRIR COM O 

SOLICITADO HAJA VISTA A VENDEDORA ESTAR EM LOCAL INCERTO E 

NÃO SABIDO.

A manifestação do Ministério Público foi no sentido da procedência da 

dúvida (fls. 17/19).

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO.

Impende destacar que a Suscitação de Dúvida é um procedimento 

administrativo que visa a solucionar qualquer dissenso entre oficial de 

registro e o apresentante do título a qual se visa registrar.

 No caso em apreso, temos por ponto incontroverso, na escritura 

apresentada, o fato de inexistir indicação quanto à convivência de fato da 

proprietária/vendedora, se a mesma convive ou não em união estável.

 Entende-se que o registro deve ser efetuado, desde que cumpridas todas 

as exigências legais para tanto.

Na hipótese em questão, sem delongas, as exigências questionadas pela 

interessa devem ser obrigatoriamente cumpridas, conforme preconizadas 

no art. 1.091, § ú, inciso II, da alínea “d”, da 2ª Edição da CNGCGJ/MT .

 “Art. 1.091. O Livro de Registro Geral será destinado à matrícula dos 

imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no Registro de 

Imóveis e não atribuídos ao Livro de Registro Auxiliar, previstos no art. 167 

da Lei nº 6.015/1973.

§1º A escrituração do Livro de Registro Geral obedecerá às seguintes 

normas:

(...)

II. são requisitos da matrícula:

(...)

d) o nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como: 

tratando-se de pessoa física, o estado civil, profissão e o número do CPF, 

documento de identificação ou, à falta deste, sua filiação; se casado, 

deverá constar a data, o regime de casamento, nome do cônjuge e sua 

nacionalidade, e nas situações em que o regime patrimonial for diverso do 

comum, as informações sobre a Escritura de Pacto Antenupcial e do 

respectivo registro imobiliário e em união estável, deverá constar a 

qualificação completa do companheiro.”

 Denota-se assim que as exigências citadas para o registro nada mais são 

do que exigências acauteladoras, as quais visam a segurança das partes 

e torna público a precedência/continuidade do imóvel.

 Veja-se que o quadro em si mostra-se que é imprescindível a menção da 

qualificação da proprietária/vendedora quanto a existência ou não de 

união estável, haja vista necessidade de elementos probatórios de que a 

proprietária/vendedora seja única e exclusiva titular de direitos do imóvel 

em questão.

Também não merece guarida a alegação de que a Consolidação das 
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Normas Gerais da Corregedoria não se aplica ao caso em questão, eis 

que a escritura de compra e venda teria sido lavrada em data anterior a 

sua vigência já que a declaração exigida é condição para registro, o qual 

somente restou levado pela suscitante na presente ocasião.

Posto isto, julgo totalmente PROCEDENTE a dúvida arguida pela Oficial de 

Registro, em consonância com o bem lançado parecer do Ministério 

Público, conforme fundamentação retro, para o fim de manter todas as 

exigências solicitadas, visto que a interessada não preencheu os 

requisitos necessários para o registro do imóvel em questão.

Custas e despesas ex lege.

Certificado o trânsito em julgado, autorizo a restituição de documentos à 

parte mediante certidão e cópia nos autos.

Após, não havendo recurso, com a baixas e anotações de estilo, 

arquive-se.

P. R. I. C.

 Lucas do Rio Verde, 21 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002093-68.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDINEUMA DE MOURA GONCALVES (AUTOR(A))

GILMAR LUIZ ZANATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação Intimação da parte autora acerca da perícia médica 

agendada para 19/09/2018, conforme ID 14946674, devendo informar a 

parte autora para comparecimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004576-42.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUAN HENRIQUE DE PAULA (AUTOR(A))

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Intimação Intimação da parte autora acerca da perícia médica 

agendada para 26/09/2018, conforme ID anterior, devendo informar a 

parte autora para comparecimento.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105620 Nr: 1603-68.2015.811.0045

 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: RUDI FRANCISCO FOSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA N. B. SAVOLDI - 

OAB:9216/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 105620.

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, certificado o trânsito 

em julgado, arquive-se.

III. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 154305 Nr: 2468-86.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDI FRANCISCO FOSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA 

SAVOLDI - OAB:9216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 154305.

Vistos etc.

I. Cumpra-se item IV do despacho proferido à fl. 18.

II. Após, retorne-me conclusos.

III. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95737 Nr: 2506-40.2014.811.0045

 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: CJD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - 

OAB:18870 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Código 95737.

Vistos etc.

I. Cumpra-se despacho proferido à fl. 152.

 II. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115324 Nr: 6837-31.2015.811.0045

 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: DAGMA GLORIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO-DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A, SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 CÓDIGO 115324.

Vistos etc.

I. Diante do contido na manifestação de f. 270, restando findada a 

instrução, intimem-se as partes para o oferecimento de razões finais 

escritas, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 364, § 2º).

 II. Após, conclusos para sentença.

 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.: 42477 Nr: 2786-16.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSO ANTONIO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre a Certidão do Oficial de 
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Justiça em fls. 75, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 19340 Nr: 700-48.2006.811.0045

 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): MARIA INES DALL' ALBA, CAROLINA MIRIAN 

DALL´ALBA, MARIO AUGUSTINHO 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, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 PROCESSO Nº 700-48.2006.811.0045 – CÓDIGO: 19340

Vistos etc.

I. Nada tendo sido requerido, nos moldes da sentença proferida nos autos, 

arquive-se.

II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde, 20 de Agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90266 Nr: 4163-51.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARQUELIA KEN VON FRUAUFF, VOLMIR VON 

FRUAUFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - 

OAB:17765A, FABIO PRANDINE MOLEIRO - OAB:14911-B/MT, 

RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT, RONALDO CESÁRIO 

DA SILVA - OAB:6781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HOST VILMAR FUCHS - 

OAB:12529/ES

 Código: 90266.

Vistos etc.

I. Defiro pedido retro.

II. Assim, determino a penhora de créditos/direitos do ora executado, no 

rosto dos autos dos processos números 0005669-76.2013.8.01.0001 e 

0800224-44.2013.8.01.0001 em trâmite no Juízo da Segunda Vara Cível da 

Comarca de Rio Branco-AC, até o limite da presente execução.

III. Expeça-se o necessário para o devido cumprimento da presente 

decisão, consignando que, depois de efetivada a medida, deverá ser 

lavrado o respectivo auto e dele intimado o executado.

IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35884 Nr: 898-46.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darvin Krauspenhar Junior - 

OAB:9061-B

 CÓDIGO: 35884.

Vistos.

1. Nos termos do caput do artigo 40 da Lei 6.830/80, “o juiz suspenderá o 

curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou 

encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses 

casos, não correrá o prazo de prescrição.”

2. É o caso dos autos. Assim sendo, declaro suspenso o curso da 

execução e, tendo em vista o pedido retro, determino que os autos 

permaneçam em arquivo provisório, sem cancelamento na distribuição, 

porém, dando-se baixa no relatório mensal sem prejuízo do 

desarquivamento a qualquer tempo, desde que encontrado o devedor ou 

bens penhoráveis, ocasião em que a execução prosseguirá (aplicação 

analógica aos §§ 2º e 3º, do art. 40, da LEF).

3. Intime(m)-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29404 Nr: 3368-21.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRA FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Certifico e dou fé que, abro vistas mediante carga dos autos, ao INSS, a 

fim de intimá-lo da perícia ralizada, e, caso queria se manifese no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90710 Nr: 4613-91.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABELA NONATO DE OLIVERIA ZAVODINI, 

LEANDRO ZAVODINI

 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: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT

 Intima-se da parte autora para manifestar-se acerca do AR devolvido e 

juntada nestes autos às fls. 104vs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110309 Nr: 4120-46.2015.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVERCINDA DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ - 

OAB:11.880/A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:18.678/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para que recolha a guia de diligência do oficial de 

justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 17112 Nr: 2343-75.2005.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE DEUS, DELFINO ELIZEU SCHIMMER 

DE MATOS, ELISABETE TEREZINHA DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 17112.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

manifeste-se quanto à certidão de fl. 150 e quanto ao prosseguimento do 
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feito.

II. Intime-se. Cumpra-se.

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.: 108830 Nr: 3274-29.2015.811.0045

 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: BRADESCO ADM DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. O COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT, PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209551/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para que recolha a guia de diligência do oficial de 

justiça, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99204 Nr: 5358-37.2014.811.0045

 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 E ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 CÓDIGO 99204.

Vistos etc.

I. Abra-se vista quanto ao petitório de fls. 48/59, via remessa do feito, a 

parte autora para que manifeste-se, no prazo de 30 (trinta) dias.

II. Em seguida, retorne-me os autos conclusos.

III. Intime-se. Cumpra-se.

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.: 138855 Nr: 2722-93.2017.811.0045

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: S.E. ARMAZÉNS GERAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13.412-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 138855.

Vistos etc.

I. Tendo em vista a notificação de pagamento realizado pela Executada 

nos autos em apenso, intime-se a parte autora do presente feito para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do 

feito.

 II. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 22 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 114773 Nr: 6540-24.2015.811.0045

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO FERREIRA BATISTA, OZIEL CIPRIANO, MANUEL 

ALAYDE JOSE RODRIGUES, JULIO VALENCIO DA LUZ, CLEUDEIR VIEIRA 

CAVALCANTE CIPRIANO, MARIA HELENA EGEVARTH RODRIGUES, 

APARECIDA DONIZETTI TAVARES DA LUZ, JORGINA MARTINS LEAL, 

VITAL BARAN, JANICE DELLA JUSTINA GIESE, ADILSON GIESE, 

VALDELINO DE SOUZA LEAL, LUCIANE DE RAMOS BARAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS KUREK, ELIANE 

APARECIDA CAVALHEIRO KUREK, ELIZANDRO PERIN, NEILA MARIA 

WANDSCHEER, NOEMIA LOPES DE OLIVEIRA, LINDONESIA LUIZ DE 

ANDRADE, ORIDES FRANCISCO SERPA, ANSELMO PERIN, MARCO 

TREVISAN, MARCELISE CLAUDIA SANTA CATARINA, EPIFANIA RITA 

VUADEN, FATIMA FRAGATA DOS SANTOS PERIN, MAURICIO BINSFELD, 

NELCI RODRIGUES DOS SANTOS SERPA, VALTER KRAUSE, CLEBER DO 

CARMO BORBA, TATIANE SALETE LAZARIN FAVARETTO, ANTONIO 

RIBEIRO DIPP, CLARICE DIPP, CESAIR CLEBER FAVARETTO, LAUDELINA 

DZIOBAK, PEDRO VIADROSKI, MARCIANO REOLON, FRANCISCO 

FERNANDES DE SOUSA, HERCILIA PRADO DE FRANÇA, JOSE DENIS DE 

FRANÇA, MARIA FATIMA BORGES DE SOUSA, MIGUEL SPENGLER, 

MARILENE OLIVEIRA MIRANDA SPENGLER, MARIA NEUZA DUARTE 

KRAUSE, NILFO WANDSCHEER, DECIO GUADAGNIN, CENILDE 

GUADAGNIN, HILARIA LUCIA WANDSCHEER, TIAGO FRAGATA DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT, MARIA CLÁUDIA GIARETTA - OAB:18878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça fls. 148, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 117514 Nr: 8142-50.2015.811.0045

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONATAN GOMES DUARTE - 

OAB:PR/71613

 Código 117514.

Vistos etc.

I. Primeiramente cumpra a secretaria com o item III do despacho proferido à 

fl. 32.

II. Após, nos moldes da cota ministerial, intime-se a parte autora para que 

compareça a entrevista a ser agendada pela equipe técnica do juízo 

(deverá a secretaria se certificar da data primeiramente) para finalização 

do estudo psicosocial, sob pena de incidir na figura do art. 77, IV do 

Código de Processo Civil, com as aplicações das penalidades disso 

decorrentes.

III. Em seguida, abra-se vista ao Ministério Público e retorne-me conclusos.

IV. Cumpra-se. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 26 de julho de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 27201 Nr: 1218-67.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORVELI DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ ROOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte exequente para que, impulsione o feito no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109603 Nr: 3773-13.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMABILE COMUNELLO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 109603

Vistos etc.

I. Altere-se o registro do feito para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

 II. Em seguida, 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, 09 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94192 Nr: 1174-38.2014.811.0045

 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 VITORIA DA SILVA MENESES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 94192.

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.: 37565 Nr: 2602-94.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRIBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SREF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUDI GALLI - OAB:6562-B

 Código 37565.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à fl. 182/181.

II. Cumpra-se expedindo o necessário e após, nada mais sendo requerido, 

nos moldes da sentença prolatada, arquive-se.

III. Às providências.

Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de julho de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99171 Nr: 5330-69.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LINDOLFO AUGUSTO HASSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A

 CÓDIGO: 99171

Vistos etc.

Diante da certidão retro, intime-se novamente o Banco para que promova o 

necessário quanto ao pagamento restante dos honorários periciais (R$ 

2.000,00), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência em multa 

diária no valor de R$ 1000,00 (mil reais).

No mais, cumpra-se demais deliberações do despacho de fl. 236.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 24 de julho de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103236 Nr: 393-79.2015.811.0045

 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: LARISSA DE ALMEIDA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMON RODRIGUES - 

OAB:18074/A, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

CAVALCANTE RAMOS - OAB:340927-SP

 CÓDIGO 103236.

Vistos etc.

Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso, bem 

como do depósito comunicado no ofício de f. 131.

 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.: 91214 Nr: 5096-24.2013.811.0045

 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: IVAN RICARDO PEDROLLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNILSON ZANARDINI MENEZES - 

OAB:16313-MT, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT, RAFAEL 

WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO ROBERTO DALMAGRO - 

OAB:12205-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 91214.

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, 21 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 22008 Nr: 3282-21.2006.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR VILETTI, IVANETE GRANDI ZAFFARI, 

GILBERTO JOSÉ ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 22008.

Vistos etc.

I. Defiro o postulado no item 1 de f. 164. Expeça-se o necessário.

 II. Indefiro o pedido de busca e apreensão e cancelamento da CNH dos 

executados, porquanto tal providência pleiteada não guarda qualquer 

correspondência com a obrigação pecuniária ora executada.

 III. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 21 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM
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 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 90131 Nr: 4022-32.2013.811.0045

 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 PUBLICO ESTADUAL/MT, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO PEREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BUENO - 

OAB:29161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9405

 CÓDIGO 90131.

 Vistos etc.

I. Certifique-se quanto a intimação do requerido e o decurso do prazo para 

o oferecimento de razões finais. Caso negativo, intime-se.

 II. Após, conclusos para a prolação de sentença.

 III. Cumpra-se. Às providências.

 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.: 26846 Nr: 886-03.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE FÁTIMA GRACIOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 26846.

Vistos etc.

Cuida-se de embargos de declaração em que se argumenta a existência 

de omissão/obscuridade 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 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, 21 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 85880 Nr: 5540-91.2012.811.0045

 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: JOÃO BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, FERNANDO MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO Nº 85880.

Vistos etc.

1. Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício previdenciário 

ajuizada por João Batista da Silva em face do Instituo Nacional do Seguro 

Social – INSS.

Às f. 157/161 fora comunicado o falecimento do autor.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Em regra, as ações são transmissíveis por sucessão ‘causa mortis’, 

suspendendo-se o processo para habilitação dos herdeiros, de acordo 

com o disposto no art. 313, I, do Código de processo Civil.

 No entanto, algumas ações, por serem fundadas em direitos 

personalíssimos, são intransmissíveis, não havendo sucessão em caso de 

morte de uma das partes.

 Vicente Greco Filho, discorrendo sobre o tema, assim dispõe: “a morte do 

autor ou do réu, ou de qualquer um deles, conforme o caso, não transmite 

o direito em que se funda a ação e, por consequência, não transmite a 

ação, provocando a extinção do processo, porque ninguém pode nele 

prosseguir.” (GRECO FILHO, Vicente. Direito processual civil brasileiro. 

São Paulo: Saraiva, 2000, v. 2, p. 71.).

 No mesmo escólio, Fredie Didier Jr., assim discorre: “a morte do autor 

pode dar ensejo à extinção do processo, se o direito objeto do litígio for 

intransmissível”. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 

Bahia: Podivm, 2007, v. 1, p. 517.).

 A jurisprudência, também tem vivificado o mesmo entendimento:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

AUXÍLIO-DOENÇA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. ÓBITO DO AUTOR ANTES DO 

TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. 

PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, ARTIGO 267, IX, DO 

CPC. I - No presente caso, os herdeiros ou espólio da parte autora não 

teriam direito de habilitarem-se para fins de recebimento de eventuais 

parcelas do benefício de prestação continuada, pois o processo ainda 

estava em trâmite, sequer tendo sido concluída a fase de produção de 

provas, quando da morte do requerente, o que inviabilizou sua conclusão. 

II - É cediço que o Amparo Social previsto na Constituição Federal (Art. 

203, V) e na Lei 8.742/93 é benefício personalíssimo, sendo devido tão 

somente ao próprio requerente. III - Se a morte do autor tivesse ocorrido 

após a prolação de sentença de mérito que tivesse concluído pela 

procedência do pedido, nessa hipótese, sim, poder-se-ia cogitar de 

direitos adquiridos pelos herdeiros. No entanto, não é o caso dos autos. IV 

- Agravo a que se nega provimento. (Agravo Regimental em Apelação 

Cível nº 0003398-39.2000.4.03.6109/SP, 10ª Turma do TRF da 3ª Região, 

Rel. Walter do Amaral. j. 13.11.2012, unânime, DE 28.11.2012).”

“(...) FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DO PROCESSO. PERDA DE 

OBJETO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS 

PROCESSUAIS. ISENÇÃO. 1. Extinto o processo sem julgamento do mérito, 

por se tratar de ação personalíssima, nos termos do art. 267, IX, do CPC, 

deve-se condenar ao pagamento dos honorários advocatícios a parte que 

deu causa ao ajuizamento da ação. (...)” (TJ/RS - Apelação Cível Nº 

70041582578, Segunda Câmara Cível, Relator: Denise Oliveira Cezar, 

Julgado em 28/03/2011). “

No caso, em razão do seu caráter personalíssimo, havendo morte do 

autor, impõe-se a extinção do processo sem exame do mérito, porque não 

há possibilidade de sucessão.

 3. Ante o exposto, considerando que a presente ação é intransmissível, 

JULGO EXTINTO o feito, sem exame de mérito, determinando seu 

arquivamento, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

 Fica revogada a decisão inicial que deferiu a antecipação de tutela.

 Sem custas em face da gratuidade.

 Após as anotações e baixas de praxe, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 42667 Nr: 2976-76.2011.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO ANTONIO VOLPATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRÍCIA PINESSO - 

OAB:9523, Carlos Eduardo Tironi - OAB:46.256/PR, Fabiane Tagliari - 

OAB:64.033, Fabiano Tagliari - OAB:67.802, FERNANDA TAGLIARI - 

OAB:14776-B, Sergio Luiz Balbinot - OAB:42.352

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 
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- OAB:OAB/MT 12.208-A

 CÓDIGO 42667.

Vistos etc.

I. Desentranhe-se os documentos de f. 477/483, posto se tratar dos 

mesmos já juntados às f. 470/476.

II. Não mais perdurando a suspensão sustentada pelo executado às f. 

462/464 (conforme demonstrado pelo exequente às f. 484/487), 

cumpra-se o item II de f. 455, expedindo-se alvará.

III. Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 IV.Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde/MT, 09 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 696 Nr: 3019-57.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, NERI GUILHERME ARTMANN, VALDIR GIARETA, DINIZ 

BRUNO BETELLA, WERNER HAROLDO KOTRADE, WILSON PIAZZA 

TOPANOTTI, ELIZABETE TOPANOTTI, VALDIR DAL MAGO, IVANI PETRY 

DAL MAGO, SADI BARZOTTO, IRACEMA SANDRI BARZOTTO, CLAUDINO 

BARZOTTO, NORALEI BARZOTTO, CELESTINO BARZOTTO, NERI 

GUILHERME ARTMANN, DINIZ BRUNO BETELLA, LENY OLIVIA ARTMANN, 

CLEMENTINA G. BARZOTTO, ELI CAPITANEO BETELA, ANTONIO ORI 

TOQUETO, ELENITA LIRA TOQUETO, ANTONIO COPINI, MARISTELA 

COPINI, OSMAR BACH, GESSY BACH, VENICIO PIAZZA TOPANOTTI, INES 

MARIA TOPANOTTI, SERGIO NODARI, MARLENE C. NODARI, MÁRCIO 

COLLEM BARCELOS, GILMAR FUMAGALLI, ELIANE M. FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, SOLEICA FATIMA GOES FERMINO DE LIMA - 

OAB:4.049/MT

 Intima-se a parte autora para recolher uma guia de diligência do Oficial de 

Justiça, e recolher a guia de expedição de Carta Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84192 Nr: 3712-60.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTERNATIVA RECICLAGEM LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIMIR KRAEMER -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM ALEXANDRE 

BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HUMBERTO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:11208-B/MT

 CÓDIGO 84192.

Vistos etc.

I. Tendo em vista a procedência dos embargos manejados em face da 

presente execução (código 85708), onde foi determinada a extinção da 

execução (conforme se verifica da cópia juntada às f. 41/49 e também por 

meio do sistema apolo), JULGO EXTINTO o presente processo, com fulcro 

no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

II. Pela sucumbência e já que devida, nos termos do artigo 85, §§ 1º e 2º, 

do Código de Processo Civil, condeno a exequente no pagamento das 

custas e despesas processuais, além do pagamento da verba advocatícia 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

III. Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido no prazo de 30 

(trinta) dias, arquive-se os autos, com as baixas de estilo.

IV. Quanto ao pleito de f. 38/40, por se tratar de execução de verba 

honorária fixada na sentença dos embargos (código 85708), deverá ser 

processo nos respectivos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

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.: 94270 Nr: 1232-41.2014.811.0045

 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: SOUZA E PERIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNÉIA ADRIANA FÁVERO - 

OAB:5220-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 CÓDIGO 94270.

Vistos etc.

I. Dê-se ciência às partes do retorno dos autos à Instância de piso, 

intimando-se a parte autora para manifestar quanto ao pleito de f. 215, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Após, conclusos.

 III. Cumpra-se.

 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.: 90427 Nr: 4326-31.2013.811.0045

 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: JOÃO ROQUE GUGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para o requerido devidamente 

intimado se manifestar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 83550 Nr: 3043-07.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAITAN ELGER & ELGER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar-se acerca da certidão do Oficial 

de Justiça juntada às fls. 92.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113938 Nr: 6080-37.2015.811.0045

 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: JERLEY FERNANDO ALVES LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE 

PAGAMENTOS LTDA, BANCO HSBC BANK BRASIL S/A, CIELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Angela Flavia Xavier Mesquita - 

OAB:OAB/MT 19.168, AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - 

OAB:19733-O /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ALMEIDA 

ORRO RIBEIRO - OAB:11099/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6735/MT, Richard Leignel Carneiro - OAB:9555

 PROCESSO DE AUTOS N. CÓD. 113938

TIPO: ORDINÁRIA

Vistos etc.

 Tendo em vista que já houve depósito do valor (fl. 313), defiro a imediata 

expedição do alvará para a conta indicada a fl. 315, represando por 

enquanto o andamento cumprimento de sentença, vez que há 

possibilidade do valor depositado espontaneamente corresponder ao total 

da pretensão.
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 Diga o exequente em 10 dias se o valor está correto, destacando que o 

silêncio implicará em arquivamento do processo.

 Cumpra-se.

 Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 17116 Nr: 2264-96.2005.811.0045

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVBP, KABP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZIANE KOCH - OAB:6167-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre devolução de Carta 

Precatória em fls. 51/61, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 28502 Nr: 2523-86.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RADINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TÉRBIO LUIZ DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RADINS - OAB:8538-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZIANE KOCH - 

OAB:6167-B/MT

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça fls. 202, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29404 Nr: 3368-21.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEANDRA FERRARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intimam-se as Partes, para manifestar sobre laudo pericial em fls. 

271/272.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 100154 Nr: 6031-30.2014.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES SOARES PAVASI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREVILUCAS-PREVIDENCIA PRIVADA DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LRV-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDO JOSÉ DALLABRIDA 

ALMEIDA - OAB:17.342/MT, ANDRÉ PEZZINI - OAB:13.844-A/MT, 

GABRIELA ESTHER ZANCO - OAB:MT/17.442-A, VALTER LUCAS 

MARONEZI - OAB:17435/B/MT, VERA LÚCIA MIQUELIN - OAB:5.885/MT

 Intima-se a Parte Requerida para manifestar-se sobre, a Proposta de 

Honorários referente à execução de trabalhos periciais, juntada nestes 

autos nas fls. 772.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92873 Nr: 154-12.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON MONTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre devolução de Carta 

Precatória em fls. 87/90, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 89114 Nr: 3018-57.2013.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS ME, 

ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS, ALCIDES FAGUNDES DOS SANTOS 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos André Honda Flores - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar sobre a Certidão do Oficial de 

Justiça fls. 180, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103760 Nr: 649-22.2015.811.0045

 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: LVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFKD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CRISTINA TABILE - 

OAB:16.857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - 

OAB:15079

 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.: 95615 Nr: 2412-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAD, JDFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:14911-B/MT, RONALDO CESÁRIO DA SILVA - OAB:6.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL TERRABUIO MOREIRA 

- OAB:18870 MT

 CÓDIGO 95615.

Vistos etc.

Cuida-se de Ação de Execução de Alimentos promovida por Gabriel 

Almeida Dallabrida, representado por Janete de Fátima de Almeida, em 

face de Cenir José Dallabrida, em que pretende a satisfação de seu 

crédito de natureza alimentar.

Vieram os autos conclusos para deliberação.

Detalhando meticulosamente os fatos submetidos à apreciação, 

observa-se que o executado, apesar de devidamente intimado não 

comprovou o pagamento da verba alimentar, bem como não demonstrou 

justificativa plausível para tanto.

A justificativa apresentada pelo executado de que estaria passando por 

dificuldade em receber valores provenientes da venda de sua produção 

agrícola, bem como a de que possui despesas com outros filhos, não são 

hábeis de sua obrigação alimentar, mormente considerando que é vedado 

constitucionalmente o tratamento discriminado da prole. A constituição de 

nova família não lhe exonera da responsabilidade alimentar, podendo, no 

máximo, ensejar a revisão dos alimentos fixados, o que depende da 
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iniciativa do executado por vias próprias. Se não o fez, permanece em 

vigor a fixação dos alimentos dantes determinados.

 Diante do exposto, rejeito a justificativa apresentada e DECRETO a prisão 

civil do executado, como forma de compeli-lo ao pagamento da quantia 

reclamada, com supedâneo no art. 528 do Código de Processo Civil.

Expeça-se mandado de prisão. Valor do débito atualizado até 10/11/2017: 

R$ 4.768,79 (quatro mil e setecentos e sessenta e oito reais e setenta e 

nove centavos).

O prazo da prisão civil é de 1 (um) mês, ficando o executado advertido, 

desde já, que o cumprimento da prisão civil não lhe retira a obrigação de 

pagar a pensão alimentícia.

Tratando-se de prisão civil, o executado deverá ficar separado dos 

presos comuns.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 148042 Nr: 8322-95.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIELLISON LUIZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA ENGENHARIA DE COMÉRCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIELE ALBRING - OAB:18703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JÚNIOR - OAB:9.429/MS, ELDA APARECIDA DOS SANTOS 

MENDEZ - OAB:8436-A

 ódigo: 148042

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que apresente impugnação a contestação 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 31 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 29270 Nr: 3244-38.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BRUNO, SEBASTIÃO BRUNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 29270

Vistos etc.

I. Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública 

Nacional em desfavor de Sebastião Bruno, tendo o credor manifestado à f. 

56 informando que houve o pagamento do débito fiscal executado.

 É o sucinto relatório. Decido.

II. Como se denota dos autos, a dívida fora devidamente integralizada 

perante o fisco.

Portanto, da análise do acervo informativo carreado aos autos, vislumbro 

a ocorrência do efetivo adimplemento do débito reclamado, sendo que a 

extinção do feito é medida que sobressai.

III. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com supedâneo no 

artigo 924, II, do CPC.

IV. Determino que a secretaria proceda com nova tentativa de intimação do 

executado, visto que o AR retornado à fl. 55.v, não contém logradouro 

(rua, avenida), para que em 5 (cinco) dias, informe os dados bancários 

para devolução do dinheiro bloqueado à fl. 31.

V. Restando o cumprimento do item supra infrutífero, notifique-se o Banco 

do Brasil para que informe os dados bancários do executado Sebastião 

Bruno CPF 242.202.219-72.

VI. Transitada em julgado esta sentença, proceda-se às devidas baixas na 

distribuição. Após, ao arquivo.

VII. Eventuais custas remanescentes pela parte executada.

VIII. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 03 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86497 Nr: 292-13.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN LUIZ BRIZOT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 

- OAB:17224/RS, GILBERTO JOSÉ CERQUEIRA JÚNIOR - OAB:RS/48.003

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT

 Código 86497.

Vistos etc.

I. Restando evidenciado o desinteresse do exequente quanto ao 

prosseguimento da execução e a concordância quanto aos valores já 

bloqueados na conta do executado.

 II. Tendo o executado sido devidamente intimado e quedando-se inerte, 

JULGO EXTINTA a presente fase executiva, com base no artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

III. Defiro o pedido apresentado à fl. 347 quanto a liberação dos valores 

bloqueados às fls. 342/345.

 IV. Sem custas por se tratar de mera fase processual.

V. Transitada em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

 VI. Expeça-se o necessário.

VII. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 01 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 35620 Nr: 640-36.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA RITA ENGENHARIA DE COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIELLISON LUIZ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANSELMO MATEUS VEDOVATO 

JÚNIOR - OAB:9.429/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 35620

Vistos etc.

I. Tendo em vista que a parte Executada se deu por citada uma vez que 

apresentou embargos, intime-se a parte autora para que manifeste-se 

quanto ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 II. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 31 de julho de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 19847 Nr: 1172-49.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLIVAMIR FRASSETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO AGOSTINHO BORSATO, MAURO 

LUIZBORSATO, ADRIANA NOGAROLLI BORSATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 19847.

Vistos etc.

I. Atendendo ao pedido apresentado pelo exequente, defiro a 

desconstituição da penhora anteriormente realizada (sobre o imóvel 

matrícula nº 2.625 do CRI de Nova Mutum/MT) e defiro a penhora sobre o 

imóvel identificado à f. 153 (matrícula 14.124 do CRI de Nova Mutum).

 II. Proceda-se na forma disposta no § 1º do art. 845 do CPC, devendo o 

exequente providenciar, para presunção absoluta de conhecimento por 

terceiros, a respectiva averbação no ofício imobiliário, mediante a 
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apresentação de certidão de inteiro teor do ato, independentemente de 

mandado judicial, a qual deverá ser expedida por esta secretaria.

III. Em seguida, expeça-se o necessário à avaliação do bem penhorado e 

intimação do executado e seu cônjuge (se for o caso).

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.: 112427 Nr: 5151-04.2015.811.0045

 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: WILLIAN SERGIO MARTINS JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT

 CÓDIGO 112427.

Vistos etc.

Dispõe o artigo 904, inciso I, do Código de Processo Civil, que a satisfação 

do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro. É o caso dos 

autos, já que a devedora efetuou depósito judicial nos termos do que foi 

ajustado (f. 195/197).

 ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase executiva.

Defiro o levantamento dos valores depositados em juízo à fl. 197, 

incumbindo à parte autora indicar os dados da conta a ser creditada.

 Eventuais custas remanescentes pela parte devedora.

 Após 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-MT, 20 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95118 Nr: 1996-27.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), MARGA ARNOLD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:MT/15.248-A

 CÓDIGO 95118.

Vistos etc.

Conforme se infere da petição de f. 196/199, 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.

 Homologo ainda, a renúncia ao prazo recursal.

Em consequência, SUSPENDO o prosseguimento do feito até o decurso do 

prazo mencionado no acordo (25/05/2022).

Custas e honorários conforme consta na avença, pela parte Executada.

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, 23 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 110091 Nr: 3989-71.2015.811.0045

 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: JB, RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982, KELI DIANA WEBER VERARDI - OAB:15985/B, TIAGO 

MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13.412-A, TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13412-A/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:71649/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 PROCESSO Nº 3989-71.2015.811.0045 – CÓDIGO 110091.

Vistos etc.

1. Trata-se de “Ação de Indenização por Danos Morais” proposta por 

JOSEANE BALLAN, qualificado nos autos, em face de MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE - MT, também identificado.

Extrai-se da cota Ministerial apresentada à fl. 361/164 a alegação da 

incompetência relativa deste juízo para o processamento e julgamento do 

presente feito, ao argumento da existência de conexão entre esta ação e 

uma ação com identidade de objeto e cauda de pedir, em trâmite na 6ª 

Vara Cível desta Comarca, distribuída em 16/10/2013, autuada sob o nº 

5355-19.2013.811.0045 – código 91476.

 2. É o breve relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

 Analisando detidamente os autos, verifica-se que as duas ações pleiteiam 

indenizações por danos morais em desfavor do Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, sob alegação de ato omissivo do ente público, por não impedir 

que as autoras (menores de idade) representadas por seus genitores, 

sofressem abusos de cunho sexual, no interior do banheiro da escola, 

demonstrando terem a mesma causa de pedir e o objeto material discutido

Nos termos do disposto no art. 55 do CPC, reputam-se conexas duas 

ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir, esta 

compreendendo os fatos (causa remota) e os fundamentos jurídicos do 

pedido (causa próxima).

 De se destacar, ademais, que não obstante não subsista relação de 

identidade perfeita entre a causa de pedir e o pedido em todas as ações, o 

fato é que a causa de pedir remota é idêntica em todas as demandas, o 

quê implica considerar, por força de conclusão lógica, que o julgamento de 

uma ação está diretamente ligado ao resultado-final da outra e se julgadas 

separadas podem vir a gerar risco de prolação de decisões conflitantes e 

contraditórias, consoante art. 55, §3º do CPC. Ademais, no caso em si, 

tem-se que acima de qualquer interesse particular, por tratar-se de um 

ambiente escolar, o interesse coletivo, no sentido de realizar o melhor 

equilíbrio social, prevalece.

 Portanto, partindo da premissa de que a demanda de nº. 

5355-19.2013.811.0045, em trâmite na 6ª Vara Cível desta Comarca, foi 

distribuída em 16/10/2013, de forma que a determinação da competência, 

para efeito de processamento e julgamento da presente ação, deve ser 

estabelecida no Juízo da Sexta Vara desta Comarca, vez que é o juízo 

prevento.

3. Ante o exposto, declaro a existência de conexão de ações e, como 

consequência direta, DECLARO COMPETENTE o Juízo da Sexta Vara 

desta Comarca para processar e julgar a presente demanda por efeito da 

conexão, devendo os autos ser remetidos ao referido juízo.

3.1. Com o trânsito em julgado desta decisão, proceda a Secretaria Judicial 

a remessa dos autos, com as baixas e anotações legais.

3.2. Intimem-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 23 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115905 Nr: 7199-33.2015.811.0045

 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: RAFAEL AZEREDO REDONDO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/O, 

MARCIA BRESSAN CELLA - OAB:13.981-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 115905

Vistos etc.

I. De acordo com o §8º da Lei 13.457/2017, fixo o prazo estimado de 

duração do benefício de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, a contar 

desta data, a fim de que encerre-se a demanda sem prejuízo ao 

requerente. Tenho que este tempo será hábil para a realização dos atos 

processuais até a sentença.

 II. Intime-se o Instituto Requerido para que querendo, no prazo de 10 (dez) 

dias manifeste-se quanto ao laudo apresentado nos autos.

III. Após, abra-se vista a parte autora para que, querendo, apresente 

impugnação.

 IV. Em seguida, retorne-me conclusos para deliberações.

V. Intimem-se as partes da presente decisão.

VI. Oficie-se ao EADJ.

 VII. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde, 14 de Agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 105240 Nr: 1413-08.2015.811.0045

 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: GERALDO MEINERS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TONEL KOBER - 

OAB:9670-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:130.709OAB/MG, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CÓDIGO 105240.

Vistos etc.

I. Certifique-se o transito em julgado da sentença.

II. Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença fundada em titulo 

executivo judicial. Alterem-se, pois, os registros da distribuição e capa dos 

autos.

 III. Nos termos do art. 24, §1º da Lei nº 8.906/94 – EOAB – é possível a 

pretensão de execução da verba honorária nos próprios autos em que o 

causídico desenvolveu seu trabalho, é de faculdade do mesmo.

 IV. Diante disso, tendo sido apresentado o demonstrativo de cálculo e 

discriminação de crédito, sendo atendidas as determinações constantes 

no art. 524 do CPC, intime-se a parte executada para pagar o débito, em 

conformidade com os termos dispostos nos §§ 2º e 4º do art. 513 do CPC, 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), acrescidos das 

custas da execução (art. 523 do CPC).

 V. Não havendo 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).

 VI. Tendo sido efetuado pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

 VII. 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).

 VIII. 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).

IX. Cumpra-se. Às providencias.

 Lucas do Rio Verde-MT, 09 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109909 Nr: 3893-56.2015.811.0045

 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: MAURICELLA CLÍMACO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JESUS P. TORRANO - 

DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 109909.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora do contido às f. 155/158.

 II. Nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se.

 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.: 85854 Nr: 5514-93.2012.811.0045

 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: MARCELA NUNES TEODORO, JAIR GONGORA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552/MT

 Código: 85854

Vistos etc.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

 II. Tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado do crédito e 

atendidas as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a 

parte executada para pagar o débito, em conformidade com os termos 

disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do 

CPC).

III. Não havendo 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).

IV. Tendo sido efetuado pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

V. 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).

VI. 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).

VII. Manifeste-se a parte autora quanto ao petitório de fls. 243/245 no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo a mesma indicar os dados bancários 

para expedição de alvará.

VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 20 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91353 Nr: 5233-06.2013.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON TIAGO BOSETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI - 

OAB:16168-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 91353.

Vistos etc.

I. Com fundamento no artigo 4º do Decreto-Lei nº. 911/69 com redação 

dada pela Lei n° 11.343/2014, defiro o requerimento de conversão 

postulado, e, em decorrência, converto a Ação de Busca e Apreensão em 

Ação de Execução.

 II. Efetuem-se as necessárias anotações, inclusive no distribuidor, e 

retifiquem-se a autuação e registros cartorários.

III. Cite-se a parte executada para que efetue o pagamento da dívida, no 

prazo de 03 (três) dias, contado da citação (CPC, art. 829, caput), ou 

indique bens passíveis de penhora, cientificando-a também de que poderá 

opor embargos (CPC, arts. 914 e 915), independentemente de penhora, 

depósito ou caução, no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o 

caso, na forma do art. 231 do CPC.

 IV. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

dívida, os quais serão reduzidos pela metade, no caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias (CPC, art. 827, § 1º).

V. Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação da parte executada (CPC, art. 829, § 1º).

 VI. Não sendo encontrada a parte executada, o oficial de justiça deverá 

arrestar tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

promovendo-se, na sequência, o procedimento inserto no § 1º do art. 830 

do CPC.

VII. Caso a parte executada possua cadastro na forma do art. 246, § 1º, e 

art. 1.051, do CPC, a citação deverá ser feita de maneira 

preferencialmente eletrônica.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 98815 Nr: 5035-32.2014.811.0045

 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 ELMO JOSE LEHNEN, VANDUIR JOSÉ 

LEHNEN, ERICA LEHNEN, FLÁVIO ALVES FOLHA, LUIZ CARLOS LEHNEN, 

SOLANGE MARIA LEHNEN FOLHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HOVALDE ARAUJO NUNES, VITAL 

PROCESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abel Sguarezi - 

OAB:8.347/MT, GIORDONO DIEGO PROCESKI - OAB:15.106/MT

 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. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 102249 Nr: 22627-89.2014.811.0045

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M S DE MOURA TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 102249.

Vistos etc.

I. Proceda-se a Secretaria Judicial com o necessário para nova tentativa 

de citação pessoalmente a parte Requerida no endereço indicado à fl. 65, 

constando como Moura, localizado na Av. da Produção nº 3206-s, nos 

termos da inicial.

II. Após, retorne-me os autos imediatamente conclusos para deliberações.

 III. Intime-se. Cumpra-se.

IV. 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.: 103561 Nr: 572-13.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ HOVALDE ARAUJO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ELMO JOSE LEHNEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO DE SOUZA - OAB:16711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MENDES - 

OAB:11341-A/MT

 CÓDIGO 103561.

Vistos etc.

I. Certifique-se a Senhora Gestora quanto ao cumprimento do despacho 

proferido à fl. 72.

II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94832 Nr: 1733-92.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCMMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 94832.

Vistos etc.

I. Retifique-se o necessário no que diz respeito à alteração da 

representação processual da parte autora, fl. 103/104, devendo a 

Secretaria Judicial se atentar quanto a atualização do cadastro dos 

advogados, sempre que houver nova atualização.

 II. Defiro o pedido de fl. 103 a fim de que cumpra-se o item IV do despacho 

proferido à fl. 84 para que expeça-se o necessário visando à efetivação 

da penhora, depósito e avaliação dos bens cujas restrições foram 

efetivadas à fl. 85.

III. Intime-se. Cumpra-se.

IV. 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.: 87996 Nr: 1850-20.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ME&ELM, JE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 87996.

Vistos etc.

I. Defiro pedido de fl. 190.

 II. Proceda-se a secretaria com o total cumprimento da decisão proferida à 

fl. 163, providenciando o necessário para intimação dos Executados 

acerca da constrição, devendo-a ser pessoalmente, para apresentar 

defesa, nos exatos termos do §§2º e 3º do art. 854 do CPC.

III. Em seguida, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 10 (dez) 
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dias, manifeste-se quanto ao prosseguimento do feito.

 IV. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93232 Nr: 442-57.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S.A DIVISÃO PIONEER SEMENTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA, 

ILDA ONESCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:995-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT

 CÓDIGO 93232.

Vistos etc.

CUMPRA-SE o item I de f. 300.

 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.: 1618 Nr: 52-49.1998.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA SÃO GENARO, SILMAR LEAL 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDOREMA VIANA REGINATO 

- OAB:3.500-B

 CÓDIGO 1618.

Vistos etc.

I. Defiro como requer à f. 265.

II. Nos termos do art. 921, III, § 1º, do CPC, suspendo a presente 

execução, pelo prazo de 01 (um) ano.

III. Transcorrido o prazo acima assinalado, intime-se a parte exequente 

para impulsionar o feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

arquivamento.

IV. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 01 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122348 Nr: 1780-95.2016.811.0045

 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: VAUDINA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 122348.

Vistos etc.

I. Com o fim de corrigir erro material contido na sentença de f. 97/102, com 

fulcro no artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, determino a 

retificação da parte dispositiva no que diz respeito aos critérios para 

fixação dos juros de mora e correção monetária, para o fim de constar 

que a incidência de tais consectários deverá observar o disposto no art. 

1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

 II. Mantem-se inalteradas as demais disposições contidas na sentença.

 III. Em vista da correção acima determinada, evidencia-se o esvaziamento 

do objeto da apelação interposta às f. 104/111.

IV. Intimem-se as partes acerca da presente decisão, observando-se que 

a intimação do INSS deverá se dar via remessa dos autos.

 V. Com o trânsito em julgado, aguarde-se por 30 (trinta) dias eventual 

manifestação da parte interessada.

 VI. 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.: 120310 Nr: 697-44.2016.811.0045

 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: JHBS, CRISTINA MARQUE BARRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, 

ROZANGELIS FRANÇA DE CARVALHO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUIDO ICARO FRITSCH - 

OAB:19381/B, MAURICIO VIEIRA SERPA - OAB:12758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A

 Intima-se da parte autora para manifestar-se acerca do AR devolvido e 

juntada nestes autos às fls. 65v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 100064 Nr: 5969-87.2014.811.0045

 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: JOÃO FRANCISCO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para manifestar-se acerca do Ofício juntado 

nestes autos às fls. 118.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 103915 Nr: 743-67.2015.811.0045

 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: NILSON BATISTA SALGUEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENTO JOSÉ DE ALENCAR - 

OAB:MT/14.539, PEDRO LUIZ MARQUES DA SILVA - OAB:18194-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10.752-B/MT, CAMILA 

STOFELES CECON SANTANA - OAB:16258-B

 CÓDIGO 103915.

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. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 81292 Nr: 489-02.2012.811.0045

 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
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 PARTE AUTORA: PEDRO MARCOS SPANHOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSE S.A 

(CEMAT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR 

- OAB:13412-A/MT, VINICIUS DIOGO SHIRMER DE PAULA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Código: 81292

Vistos etc.

I. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

 II. Tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado do crédito e 

atendidas as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a 

parte executada para pagar o débito, em conformidade com os termos 

disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do 

CPC).

III. Não havendo 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).

IV. Tendo sido efetuado pagamento parcial do débito, a multa e os 

honorários incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

V. 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).

VI. 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).

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 16 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 122947 Nr: 2055-44.2016.811.0045

 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: ANA OLGA DEMBISKI FLECK, ELIVELTON ALAN FLECK, 

ELTON LUAN FLECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MATO GROSSO LOGÍSTICA DE 

TRANSPORTES LTDA.,, GENERALI BRASIL SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ACCO RODRIGUES - 

OAB:14958, IGOR DEL CAMPO FIORAVANTE FERREIRA - OAB:OAB/MS 

12522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adryeli Aparecida da Costa 

Miranda - OAB:18771-O, AUGUSTO BARROS DE MACEDO - 

OAB:7667/MT

 Código 122947.

Vistos etc.

I. Não merece acolhida a preliminar arguida pela litisdenunciada 

sustentando a ilegitimidade ativa dos autores para pleitearem danos 

materiais relativos ao veículo sinistrado conduzido pelo esposo e pai dos 

autores (legitimidade que seria do espólio), pois, embora já houvesse, ao 

tempo do ajuizamento da ação, processo de inventário em curso (vide f. 

183), é de se destacar que não se tem notícia da existência de outros 

herdeiros do falecido além dos ora autores. Ademais, em caso de eventual 

procedência do pedido em questão, poderá o juízo deliberar quanto a 

necessidade de reserva de valores, tanto no que diz respeito ao 

inventário em curso, como também em relação a eventuais créditos do 

credor fiduciário.

II. Não ocorrendo nenhuma outra hipótese de extinção do processo (CPC, 

art. 354) ou de julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), fixo os 

seguintes pontos controvertidos (CPC, art. 357, II): a) se estão presentes 

os pressupostos configuradores das indenizações postuladas; b) os 

limites do contrato de seguro e os pressupostos para respectiva 

responsabilização contratual; e c) demais pontos que sejam verificados no 

decorrer da instrução pelo juízo como sendo de interesse para o deslinde 

da causa.

III. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação, remetendo-o à fase 

instrutória.

 IV. A parte autora postulou pelo depoimento pessoal das partes e prova 

testemunhal (f. 295); a requerida não especificou provas em sua 

manifestação de f. 297/299, mas na contestação requereu a oitiva dos 

autores e testemunhas (f. 182-v); a litisdenunciada, por sua vez, postulou 

à f. 262 pela produção de provas documental, oral (depoimento pessoal 

dos autores e oitiva de testemunhas), pericial de engenharia mecânica, 

bem como envio de ofício ao INSS, para que informe eventual recebimento 

de benefício previdenciário por parte da primeira autora, e envio de ofício 

ao DETRAN/MT para que indique eventuais débitos relativos à multas e 

IPVA, e ofício à Seguradora Líder do Consórcio DPVAT, de forma a apurar 

se houve o pagamento de benefícios e o recebimento do seguro 

obrigatório pelos autores.

 V. Defiro, por ora, a produção das provas oral e documenta postuladas, 

e, para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para a data de 

06/12/2018 às 14h00min.

 VI. Intimem-se pessoalmente os autores, com a advertência insculpida no 

§ 1º do art. 385 do CPC.

VII. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes, querendo, 

apresentem rol de testemunhas.

VIII. Advirto que compete aos advogados das partes informar e intimar as 

testemunhas por eles arroladas 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).

IX. A inércia na intimação da testemunha importará na desistência da 

produção da prova em questão (art. 455, §3º, do CPC).

X. Expeça-se carta precatória para a oitiva da testemunha Wagner Soares 

Rosa, já arrolada pelos autores à f. 295-v, e demais testemunhas que 

sejam tempestivamente arroladas e que tenham domicílio em Comarca 

diversa.

 XI. Oficie-se ao INSS, ao DETRAN/MT e à Seguradora Líder, conforme 

postulado pela litisdenunciada.

 XII. Intimem-se. Cumpra-se.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 115569 Nr: 7003-63.2015.811.0045

 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: FERNANDA TEREZINHA MARCHIORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAGRIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BRUGNEROTTO - 

OAB:13710-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOELI ALBERTI - 

OAB:4061/MT, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22135-B, 

WILLIAM ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 CÓDIGO 115569.

Vistos etc.

I. Certifique-se quanto ao trânsito em julgado da sentença proferida nos 

autos.

II. Após, nada sendo requerido, nos moldes da sentença, arquive-se.

III. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26800 Nr: 848-88.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 
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OAB:11.340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 848-88.2008.811.0045 – CÓDIGO: 26800

Vistos etc.

I. Cuida-se de pedido de desistência da ação. Como não houve o 

oferecimento de contestação, desnecessário o consentimento da parte 

requerida para a desistência. A desistência da ação não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

II. ASSIM, nos termos e para os fins do artigo 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil, homologo a desistência da ação, e, por 

corolário, EXTINGO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

III. Pela sucumbência e já que devida, nos moldes do artigo 90 do Código 

de Processo Civil, condeno a parte que desistiu ao pagamento das custas 

e despesas processuais.

 IV. Incabíveis os honorários advocatícios, já que a desistência ocorreu 

antes da citação, vale dizer, antes mesmo de ingressar nos autos 

advogado do réu (STJ-1ª Turma, REsp 17.613-0-SP; RT 666/110, RJTJESP 

93/199, 113/137, JTA 45/177).

V. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, após as baixas e 

anotações de estilo.

VI. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde, 17 de Agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 84403 Nr: 3934-28.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDSF, DJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 CÓDIGO 84403.

Vistos etc.

1. Trata-se de ação de execução de alimentos onde as partes 

entabularam acordo (f. 70/72) visando à extinção do feito, com o que não 

concorda plenamente o Ministério Público (parecer às f. 79/80), ao 

argumento de que houve um reajuste quanto ao valor da pensão 

alimentícia e a motocicleta deveria ser transferida para o nome do menor e 

não de sua genitora, não preservando assim os interesses e direitos do 

menor alimentando.

 2. DECIDO.

Com todo respeito à louvável preocupação do Ministério Público, entendo 

pela validade do acordo apresentado, porquanto acordado entre capazes 

(a genitora do menor e o executado) assistidos por seus respectivos 

procuradores, e sem evidência de qualquer vício capaz de macular a 

avença.

 Ademais, apesar da existência de uma redução quanto ao valor 

estipulado entre as parte para pagamento de pensão alimentícia, o valor 

será descontado diretamente em folha de pagamento para maior garantia 

de contribuição. Ressalta-se ainda que o ajuizamento da ação ocorreu em 

2012 e desde então o Executado não havia sido encontrado. Quanto ao 

fato da motocicleta ser transferida diretamente ao nome da genitora, 

inexistem empecilhos haja vista garantia ao interesse do menor, podendo a 

genitora, atual responsável da criança, em caso de necessidade, se 

desfazer do bem com facilidade para suprir eventuais necessidades do 

mesmo.

 Desta forma, tendo as partes apresentado ao juízo solução pacificadora 

para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a homologação por ato 

judicial.

3. ISTO POSTO, homologo o acordo apresentado, que passa a fazer parte 

da presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução de mérito.

Oficie-se o empregador do genitor, conforme indicado no item 4 da fl. 71.v, 

a fim de que proceda-se com o desconto em folha no montante de 26,20% 

do salário mínimo vigente, referente a pensão alimentícia do menor a ser 

depositada na conta a ser informada pela genitora.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias.

 Sem custas, dada a gratuidade judiciária deferida às partes.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 92309 Nr: 6173-68.2013.811.0045

 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: ELIANE DOS SANTOS NUNES, MARLI EVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA AFONSO DE BRITO - 

OAB:14.187/MT, CAMILLA AFONSO DE BRITO - OAB:14187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS Nº 6173-68.2013.811.0045 – CÓDIGO 92309.

TIPO: AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE 

PRESTAÇÃO CONTINUADA C/C TUTELA ANTECIPADA

 REQUERENTE: ELIANE DOS SANTOS NUNES

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária, em que tentada a intimação pessoal da 

parte requerente para promover o andamento do feito, atualizar endereço, 

e comparecer à perícia, esta não foi encontrada no endereço disposto nos 

autos (fl. 200).

Registre-se que a não atualização do endereço pela parte tem por 

consequência a presunção de intimação dos atos dirigidos ao endereço 

constante dos autos. É a hipótese dos autos.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, EXTINGO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, e, como consequência, revogo a 

antecipação de tutela concedida inicialmente.

Sem custas em razão da gratuidade.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da 

gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 15 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 133633 Nr: 7678-89.2016.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA TERESINHA MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT, 

RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:OAB/MT 22135-B, WILLIAM 

ALEXANDRE BORTOLASSI - OAB:8410-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:OAB-MT 17860, ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13.704/O

 Código: 133633

Vistos etc.

I. Defiro pedido de desarquivamento do feito haja vista recolhimento da 

guia e pagamento conforme fls. 70/71.

II. Altere-se o registro dos autos para constar que doravante se tratará de 

“cumprimento de sentença”.

 III. Tendo sido apresentado o demonstrativo discriminado do crédito e 

atendidas as determinações constantes no art. 524 do CPC, intime-se a 

parte executada para pagar o débito, em conformidade com os termos 

disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis (art. 219 do CPC), acrescido das custas da execução (art. 523 do 

CPC).

IV. Não havendo pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa 

de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por 
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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. Tendo sido efetuado 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, 16 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 104500 Nr: 1027-75.2015.811.0045

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA ALFARO - 

OAB:15.941, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT

 CÓDIGO 104500.

Vistos etc.

I. Cumpra-se despacho proferido à fl. 141.

 II. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 80893 Nr: 63-87.2012.811.0045

 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: DOUGLAS PUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL CASONATTO - 

OAB:MT/10.798

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:OAB/MT13.604-A

 Intima-se a parte executada para manifestar-se nestes autos nas 

fls.174/179.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 43000 Nr: 3306-73.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M SIMON ME (XEROX E CIA LTDA), ANDRÉ 

MAURÍCIO SIMON

 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: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11445/O

 CÓDIGO 43000.

Vistos etc.

I. Conforme despacho proferido à fl. 396, remeta-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça para a análise do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 

1.010, § 3º).

II. Cumpra-se. Às providências.

 Lucas do Rio Verde-MT, 15 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101642 Nr: 5890-11.2014.811.0045

 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: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, ALAN VAGNER 

SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 CÓDIGO 101642.

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. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 120805 Nr: 994-51.2016.811.0045

 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: TEREZINHA LAZAROTTO PARISOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A BANCO DO 

BRASIL, COMPAHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: dayane zanette - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 CÓDIGO 120805.

Vistos etc.

I. Consoante dispõe o art. 7º da Lei 1.060/1950 “a parte contrária poderá, 

em qualquer fase da lide, requerer a revogação dos benefícios de 

assistência, desde que prova a inexistência ou o desaparecimento dos 

requisitos essenciais à sua concessão”.

No mesmo sentido ainda, o CPC trás em seus art. 98, §3º que:

 “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 

ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser 

executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado 

da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de 

gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do 

beneficiário.”

II. No caso vertente, o credor postulou pelo pedido de pesquisas via 

“online” quanto à situação econômica da parte vencida, deixando de trazer 

aos autos qualquer referência acerca de possível evolução patrimonial da 

parte beneficiária.

 Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal:

“Ementa: Reclamação. Cassação Dos Benefícios Da Justiça Gratuita. 

Inviabilidade Se Não Provada A Modificação Da Situação Econômica Do 

Beneficiado. No Mais, A Alteração Da Situação Processual Da Concessão 

Das Benesses Da Gratuidade De Justiça Só Se Legitima Com Base Em 

Novo Fundamento Fático-Jurídico. Inexistente Esse Fundamento Na 

Decisão, Não Pode O Beneficiado Ser (In) Diretamente Prejudicado. Error In 

Procedendo Reconhecido. Reclamação Provida.” Processo RCL 

07003658520168070000. Órgão Julgador TERCEIRA TURMA RECURSAL. 

Publicação Publicada no DJE: 10/03/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada. 

Julgamento: 3 de Março de 2016. Relator: FERNANDO ANTONIO 
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TAVERNARD LIMA.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. 

ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REVOGAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. 1. A necessidade de prova da situação de 

hipossuficiência econômica emana do art. 5º, inc. LXXIV, da Constituição 

Federal. 2. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação 

dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o 

entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente 

violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, 

acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o 

Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o 

pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. 3. Uma vez 

concedido o benefício da gratuidade de justiça, a cobrança dos ônus da 

sucumbência restará suspensa, ficando a parte beneficiária obrigada a 

pagá-la desde que, nos prazo de cinco anos, possa fazê-lo, sem prejuízo 

do sustento próprio ou da família. 4. A revogação dos benefícios da 

assistência judiciária pode ser requerida em qualquer fase da lide, 

devendo o requerente da revogação provar que a parte beneficiaria do 

benefício tenha perdido a condição legal de necessidade. (...)” (Acórdão 

n.687772, 20130020121864AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, Data de Julgamento: 26/06/2013, Publicado no DJE: 05/07/2013. Pág.: 

71).

 “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. 

INEXISTÊNCIA OU MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO 

FAVORECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O pedido de revogação 

do benefício de gratuidade de justiça, garantido à parte agravada no curso 

da ação de conhecimento, deve ser acompanhado de prova de 

inexistência ou modificação na situação econômica do beneficiado, de 

modo que, ausente tal demonstração, fica afastada a impressão de que os 

beneficiários gozariam de boa condição financeira em razão da sua renda. 

2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” Processo: AGI 

20150020142592. Órgão Julgador: 1ª Turma Cível. Publicação: Publicado 

no DJE: 07/08/2015. Pág.: 168. Julgamento: 29 de Julho de 2015. Relator: 

SIMONE LUCINDO.

 III. Logo, não restando demonstrada a efetiva mudança na condição 

econômica da parte beneficiada visto inexistência de provas juntadas aos 

autos, indefiro pedido de fl. 233 por se tratar de diligência que compete à 

parte postulante.

IV. Intimem-se as partes para que, querendo, manifeste-se, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 V. Nada sendo requerido, nos moldes da sentença proferida nos autos, 

arquive-se.

VI. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 86088 Nr: 5762-59.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. DE ASSOC. OURO 

VERDE DE MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROTEC COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 

AGRÍCOLAS LTDA-ME, UILHAN MARCOS VECHIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 86088

Vistos etc.

Conforme se infere às fls. 125/128, 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, que passa a fazer parte da 

presente sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a 

constituição de título judicial para fins executivos, se for o caso.

A homologação segue a fundamentação do art. 487, III, do Código de 

Processo Civil, para tanto, extinguindo o presente processo com 

resolução do mérito.

 Homologo ainda a desistência de prazo recursal.

Custas e honorários conforme consta na avença, pela parte Executada.

Transitada em julgado, procedam-se as baixas pertinentes e arquive-se os 

autos.

 P. R. I. C.

 Lucas do Rio Verde, 16 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 99209 Nr: 5360-07.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNA, ACB, A&CL-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 99209.

Vistos etc.

I. Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

aos autos acordo devidamente assinado (fl. 2016/2017) pela parte 

executada ou manifeste-se quanto ao que entender cabível no presente 

momento, como a suspensão do feito, visto a impossibilidade de 

homologação do mesmo.

II. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 14 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 149539 Nr: 9382-06.2017.811.0045

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO CORSE MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA IOLANDA GIACOMINI BIAZUS, 

ROSANGELA FIGUEIRÓ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11950/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, RAQUEL 

CASONATTO - OAB:MT/10.798

 Código 149539.

Vistos etc.

I. Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

22/11/2018, às 14:30 horas.

 II. Intimem-se pessoalmente as partes para prestarem 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 22 de agosto de 2018.

Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 113243 Nr: 5615-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENOLUIZ MONTAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINE MONTEIRO DA SILVA, MANOELITA 

CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carine Kuhn - OAB:SC/33460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO - OAB:30573

 Intima-se a parte Requerida a ter conhecimento e manifestar-se acerca da 
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penhora realizada em fls. 112/114.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109655 Nr: 3744-60.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGLO, SL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, DAIANY FRANK - OAB:OAB/MT 19270 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mattos Alonso - 

OAB:136.144/SP

 CÓDIGO 109655.

Vistos etc.

I. Defiro como requer a parte exequente à f. 157.

 II. Expeça-se o necessário.

 III. Às providências.

 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.: 85101 Nr: 4666-09.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA FIGUEIRÓ, ANA IOLANDA GIACOMINI 

BIAZUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIO CORSE MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:15507/MT, DANIEL MARZARI - OAB:MT/15507, VINICYUS PEDRO 

GIACOMINI BIAZUS - OAB:20984/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO 85101

Vistos etc.

I. Desentranhe-se a petição de f. 90/94, eis que referente aos embargos 

que tramitam em apenso (código 149539), onde, destarte, já fora juntada 

peça idêntica.

 II. 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.: 102076 Nr: 22523-97.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DOS PASSOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA PALOMA BUSATO - 

OAB:11775

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 CÓDIGO 102076.

Vistos etc.

I. Dispõe o artigo 904, inciso I, do Código de Processo Civil, que a 

satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro. Sem 

delongas, é o caso dos autos, já que conforme infere-se às fls. 113/114 o 

Executado juntou comprovante de pagamento do valor apresentado e 

atualizado pelo Exequente à fl. 106.

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase executiva.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores que se encontram 

depositado, observando-se os dados informados à f. 123.

 Sem custas por se tratar de mera fase processual.

Após 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-MT, 24 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 26896 Nr: 944-06.2008.811.0045

 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: GEHPPO COMPONENTES MECÂNICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I T PEREIRA DUARTE DEOTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AARON DAVID GEHRING - 

OAB:12.331/MT, AIDA MARY GEHRING PIMENTA - OAB:8019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS Nº 944-06.2008.811.0045 – CÓDIGO 26896.

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória, em que a parte autora, mesmo devidamente 

intimada para promover o andamento do feito, não realizou o dever 

processual que lhe competia (fl. 106/109/111/113/115.v).

É a hipótese dos autos.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, EXTINGO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas remanescentes pela parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112098 Nr: 4972-70.2015.811.0045

 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: AMAZONIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAL ELÉTRICA 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lídio Freitas da Rosa - 

OAB:17587

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 CÓDIGO 112098.

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. Intime-se. Cumpra-se.

 Lucas do Rio Verde-MT, 24 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 96317 Nr: 2994-92.2014.811.0045

 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: CLARA MARIA DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BARTH - OAB:15223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO DE AUTOS Nº 2994-92.2014.811.0045 – CÓDIGO 96317.

REQUERENTE: CLARA MARIA DE MEDEIROS

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária, em que tentada a intimação pessoal da 

parte requerente tanto para promover o andamento do feito, atualizar 

endereço, e comparecer à perícia, bem como para apresentar exames 

atualizados para conclusão da perícia médica judicial, esta não foi 

encontrada no endereço disposto nos autos (fl. 47), mesmo tendo sida a 

advogada constituída nos autos devidamente intimada, vide fls. 

49/53/63/66/69/70.

Registre-se que a não atualização do endereço pela parte tem por 

consequência a presunção de intimação dos atos dirigidos ao endereço 

constante dos autos. É a hipótese dos autos.

 ISSO POSTO, e por tudo mais que nos autos constam, EXTINGO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão da gratuidade.

Pelo princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa, ficando, todavia, suspensa a sua exigibilidade em razão da 

gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 93656 Nr: 762-10.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.A.ZORZI ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDAIRA SOUZA NETO RIBEIRO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 93656

Vistos etc.

I. Tendo sido identificada e qualificada a sócia-proprietária da empresa em 

questão, proceda-se a Secretaria Judicial com a inclusão da mesma no 

polo passivo do presente feito, bem como proceda-se com a retificação da 

capa dos autos para constar que doravante tratar-se-á de “cumprimento 

de sentença”.

II. Havendo demonstrativo discriminado do crédito e atendidas as 

determinações constantes no art. 524 do CPC, cite-se a parte executada 

JANDAINA DE SOUZA NETO RIBEIRO, no endereço informado à fl. 99, 

para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219 do CPC), 

nos moldes do disposto nos §§ 2º a 4º do art. 513 do CP, acrescido das 

custas da execução (art. 523 do CPC).

III. Fazendo constar no mandado que 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).

IV. Efetuado o pagamento parcial do débito, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante (art. 523, § 2º, do CPC).

V. 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).

VI. 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).

VII. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Lucas do Rio Verde, 15 de agosto de 2018.

CÁSSIO LUÍS FURIM

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 101155 Nr: 6750-12.2014.811.0045

 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: BANCO ITAU-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA REGINA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte Autora para manifestar-se acerca da certidão do Oficial 

de Justiça juntada às fls. 86.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82043 Nr: 1336-04.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO HUBNER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B/MT

 Intima-se a parte autora, a ter conhecimento do não cumprimento da Carta 

Precatória em razão de não pagar a diligência, conforme fls. 95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 11886 Nr: 682-95.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO HORTO S/C LTDDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVALDO ALVES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RÉGIO PEGORARO - 

OAB:34897/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se da parte autora para manifestar-se acerca dos ARs devolvidos 

e juntados nestes autos às fls. 233vs e 234vs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 25757 Nr: 3604-07.2007.811.0045

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES APARECIDA KUMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO KUMMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT, DAIANY FRANK - OAB:OAB/MT 19270 O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Intima-se a parte autora para requerer o que de direito no prazo de 

10(dez) dias, não sendo nada manifesto, os autos retornaram ao setor de 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 39995 Nr: 316-12.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERÂMICA CRISTOLOLETTI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORRISO SÓ PISOS MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ SOCOLOWSKI - 

OAB:274544/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para manifestar-se acerca dos ARs devolvidos e 

juntados nestes autos às fls. 79vs.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002571-47.2016.8.11.0045
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Parte(s) Polo Ativo:

TEOBALDO BLEICH (AUTOR(A))

LORI BLEICH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES (ADVOGADO(A))

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (RÉU)

FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

JUNTADA DE CARTA PRECATORIA

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 18921 Nr: 365-29.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE GRANDI ZAFFARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:10752-B, 

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7.691/MT

 Initmação da parte autora para que manifeste-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119488 Nr: 275-69.2016.811.0045

 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: THIAGO NEVES MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 26183 Nr: 219-17.2008.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERNI PAULO GIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO 

VERDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE MARIA LONGHI GIOTTO - 

OAB:8699/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Pezzini - 

OAB:13.844-A/MT

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119023 Nr: 8970-46.2015.811.0045

 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: EDMAR SMANIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FONSECA VILLELA - 

OAB:9973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:OAB MT 3065

 Vistos.

1.Ciência às partes quanto ao retorno dos autos do TJ/MT.

2.Após, nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

3.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 140308 Nr: 3626-16.2017.811.0045

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ZMDS, CJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B MT

 Vistos.

1. Em consonância com o artigo 162 do ECA, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 27/09/2018, às 14:00 horas, 

oportunidade em que será realizada a audiência de ratificação com a parte 

requerida, estando a parte requerente responsável por trazer a mesma, 

consoante o contido no petitório de fl. 85.

2. Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias.

3.Registro, ainda que cabe ao(a) advogado(a) da parte informar ou intimar 

as testemunhas por ele(a) arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, nos termos do artigo 455 e seguintes do CPC.

4. Para representar os interesses da infante, nos termos dos artigos 72, I 

do CPC e artigo 162, §4º do ECA, nomeio Curador Especial o Dr. Sérgio 

Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade La Salle, o 

qual deverá ser intimado para comparecer ao ato designado.

5. Ciência ao Ministério Público.

6. Expeça-se o necessário.

7. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 2609 Nr: 2275-62.2004.811.0045

 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: JESSI PAZ LAWISCH, HELMUTE AUGUSTO LAWISCHI, 

SILVANA LAWISCH CARGNELUTTI, KARLA GIRONDI LAWISCH, CLAUDIO 

ANTONIO SQUINZANI CARGNELUTTI, VIVIANE LAWISCH SCHANTZ, 

SILVIO CÉSAR SCHANTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BROMILDO LAWISCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA LAWISCH 

CARGNELUTTI - OAB:6394-B/MT, SILVIO ANTONIO FAVERO - 

OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte inventariante para se manifestar acerca do teor do 

Ofício de fl. 581, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 117020 Nr: 7848-95.2015.811.0045

 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: FABIANA PERES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Vistos.

1. Não ocorre nenhuma hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354), 

nem de julgamento antecipado (parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 

356), de modo que fixo os pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) 

seguintes: a) existência de relação contratual entre as partes; b) 

existência de débito da parte requerente com a parte requerida que 

ensejou a inscrição no cadastro de inadimplentes; c) critérios para 

aferição de eventual valor dos danos morais; d) nexo causal entre o 

alegado ato ilícito os danos eventualmente demonstrados; e) demais 

pontos que sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como 
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sendo de interesse para o deslinde da causa.

2. Ante a clara hipossuficiência do consumidor na relação de consumo, a 

inversão do ônus da prova é medida necessária, nos termos do art. 6, VIII 

do CDC, de modo que se impõe ao deferimento do pedido em comento.

3. Julgo, ainda, o processo saneado, uma vez que presentes se fazem os 

pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem 

como as condições para o exercício da ação.

4. A parte requerida pugnou pela realização de perícia grafotécnica (fls. 

83/84) valendo-se da cópia do contrato juntado aos autos, sendo que a 

parte requerente manifestou-se no sentido de que não será válida a 

realização da perícia sem a apresentação do contrato original.

5. Defiro a realização da perícia grafotécnica, porquanto útil e 

tempestivamente pleiteada, desde que o perito nomeado ateste a 

viabilidade de realização da mesma através da análise da cópia do 

contrato original.

6. Para a prova pericial, NOMEIO a empresa Real Brasil Consultoria, que 

deverá ser intimada na pessoa de seu representante legal, com endereço 

na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n.º 1856 Sl. 1403, Bosque da 

Saúde, Cuiabá-MT, CEP 78050-000, independentemente de compromisso, 

devendo o perito desempenhar seu múnus na forma dos artigos 466 e 473 

CPC.

7. A empresa nomeada deverá ser intimada para a realização do exame 

pericial, informando nos autos data, com antecedência de 30 (trinta) dias, 

a fim da Serventia cumprir todos os atos necessários, bem como para, no 

prazo de cinco (05) dias, informar acerca da POSSIBILIDADE de 

realização da perícia grafotécnica através da análise da cópia do contrato 

juntada aos autos e apresentar proposta de honorários. A parte requerida 

responderá pelos honorários relativos à perícia solicitada. Assim que 

confirmada a possibilidade de realização da perícia e apresentada a 

proposta de honorários pelo perito, intime-se-a para depositar o valor, no 

prazo de cinco (05) dias, a fim de que o feito possa prosseguir. Defiro, 

desde logo, o levantamento de 50% do valor dos honorários periciais a 

favor do perito, antes do início da perícia. Fixo o prazo de 60 (sessenta) 

dias para entrega do laudo, contados da data da perícia.

 8. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, indicar assistente 

técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário (CPC, art. 465).

 9. Após, realizada a perícia e apresentado o respectivo laudo, intimem-se 

às partes para, querendo, apresentarem manifestação, no prazo comum 

de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das 

partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer (CPC, art. 477, 

§1º).

10. Caso seja informado ser inviável a realização da perícia grafotécnica, 

intime-se as partes para se manifestarem no prazo sucessivo de 05 

(cinco) dias e, após, façam os autos conclusos.

 11. Expeça-se o necessário.

16. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 94790 Nr: 1692-28.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANLDA, AJLDA, APDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença, tendo a parte exequente 

permanecido inerte quando intimada a se manifestar.

2. Havendo a inércia da parte exequente em sede de cumprimento de 

sentença, o feito deverá ser arquivado.

Colaciona-se jurisprudência neste sentido.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM CUSTAS E 

DESPESAS PROCESSUAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. Em se 

tratando de processo em fase de cumprimento de sentença, a inércia do 

credor determina o arquivamento do processo e não a sua extinção. 

Incidência do disposto no art. 475-j, §5º do CPC. (TJAM, AC 

7807-76.2006.804.0001, Primeira Câmara Cível, Relatora Joana dos Santos 

Meirelles, Julgamento em 14.05.2018).

3. Diante do exposto, arquive-se o presente feito.

4. Ciência ao Ministério Público.

5. Intimem-se.

6. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 100143 Nr: 6020-98.2014.811.0045

 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: EDILEUZA ALVES DE SOUZA, JADO, RDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13116

 Intimação das partes acerca da proposta pericial apontada às fls. 

122/124, e para a data e local designados para a perícia.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 119411 Nr: 222-88.2016.811.0045

 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: ADEMIR SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLO - OAB:14474-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 Intimação das partes quanto a data agendada e local para perícia: Local: 

Centro Médico CPA(Rua Pelotas, quadra 05, lote 7, CPA I (fundos terminal 

rodoviário)-Cuiabá-MT(telefones 65 3641 7100 e 9635 6009), com o Dr. 

Reinaldo Prestes- no dia 09/10/2018 às 13:00h por ordem de chegada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 121001 Nr: 1072-45.2016.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIAN SCHIRMER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS-AS, URBANA E PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO LUIS DALTO DE MORAES 

- OAB:13.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VARDEL BIZARELLO 

DOS SANTOS - OAB:11840/MT, RONALDO CELANI HIPÓLITO DO 

CARMO - OAB:195.889/SP

 Intimação da parte requerida para no prazo legal apresentar 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 106432 Nr: 2040-12.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que providencie as despesas judiciais na 

comarca de Nova Bandeirantes-MT(conforme solicitado fls. 77).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 104514 Nr: 1035-52.2015.811.0045

 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: ALISSON MORAES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A, SERASA EXPERIAN, 

SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CREDITO ( SCPC)
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 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, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A

 Intimar requeridos:"Vistos.

 1. Intimem-se as partes para, em 05 (cinco) dias, especificar as provas 

que pretendem produzir, justificando sua pertinência.

 2. Ato contínuo, concluso para saneamento e organização do processo, 

não se excluindo possibilidade de eventual julgamento antecipado do 

mérito ou julgamento antecipado parcial do mérito.

3. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108663 Nr: 3197-20.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVID EVARISTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 Intimação do autor quanto ao petitório de fls .159/164.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118253 Nr: 8572-02.2015.811.0045

 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: JOHNATAN KURANOSUKE DE SOUZA CHIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Intimação da parte autora:"Certifico, eu Joao Valdecir de França, Oficial 

de Justiça, que em cumprimento ao R. mandado extraído dos Autos, dirigi - 

me à avenida Luiz Carlos Tessele junior, contudo, mesmo percorrer sua 

extensão não encontrei a quadra 27, não sendo possivel a localização da 

parte autora. Desa forma, devolvo o presente mandado para providencias. 

Dou fé.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 118253 Nr: 8572-02.2015.811.0045

 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: JOHNATAN KURANOSUKE DE SOUZA CHIBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT

 Intimação das partes:"Intimação da parte autora:"Certifico, eu Joao 

Valdecir de França, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao R. mandado 

extraído dos Autos, dirigi - me à avenida Luiz Carlos Tessele junior, 

contudo, mesmo percorrer sua extensão não encontrei a quadra 27, não 

sendo possivel a localização da parte autora. Desa forma, devolvo o 

presente mandado para providencias. Dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 115255 Nr: 6799-19.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO GASPARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:10.752-B/MT, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:OAB/MT 

20.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, quanto ao 

solicitado no oficio de fls. 85..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 769 Nr: 2235-80.2004.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YOSHIKASU OKA, OLEANA DO PRADO OKA, 

HIDEO OKA, LEONIDIA A.A. OKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286/MT

 Intimação do patrono dos executados, para manifestação quanto a 

avaliação de fls. 171/172, para manifestação no prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 32317 Nr: 1772-65.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO DA ROSA MARIANO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOM JUNIOR - OAB:

 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

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1772-65.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

EXECUTADO(A, S): SÉRGIO DA ROSA MARIANO-ME

CITANDO(A, S): SÉRGIO DA ROSA MARIANO-ME, CNPJ: 

02.427.316/0001-90, ENDEREÇO: LUGAR NÃO SABIDO.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 06/07/2009

VALOR DO DÉBITO: R$ 15.295,70

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A parte executada é devedora de debito a titulo de 

impostos no valor R$ 14.258,53, representado pela CDA Nº20091092.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 Eu, C.S.A, digitei.

 Lucas do Rio Verde - MT, 24 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.: 9184 Nr: 543-80.2003.811.0045

 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: NELSON RIGO, GEMA MARIA RIGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:9.926-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento das custas, 

conforme certidão de fls. 245/246 e determinação de fls. 247-item 

1:"Vistos.

1. Às providências para pagamento das custas finais.2. Com o pagamento 

das mesmas e certificado o trânsito em julgado, cumpram-se as 

deliberações constantes no item 3.2 da decisão de fls. 240/241.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 33573 Nr: 3436-34.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS APARECIDO RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLOVIS RODRIGO DO VALE, 

ESPÓLIO DE DAGMAR GARCIA DO VALE, CLOVIS RODRIGO DO VALE 

JUNIOR, MONICA CRISTINA RODRIGO DO VALE, MARIA BETHÂNIA 

RODRIGO DO VALE COSTA E SILVA, MÁRIO LUIZ DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIANA MARA COCCO 

MUNARETTO - OAB:7134/MT, MARCOS APARECIDO RODRIGUES - 

OAB:4591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos

1. Intime-se a parte interessada, para manifestar-se no prazo de 15 dias, o 

que entender por direito.

2. Nada sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 37548 Nr: 2585-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADIR PELISÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO MIGUEL ARAÚJO, SERGIO PAULO 

VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11449/MT, NEWTON CARDOSO JUNIOR - OAB:OABMT 13.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, MIRIAN DE MATOS B. RUGINSK - OAB:OABMT 13462

 Vistos.

1. Manifeste-se os executados, no prazo de 15 dias, o que entender por 

direito.

2. Nada sendo requerido, arquive-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39209 Nr: 4234-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO PAULO VALCANAIA, SUZANA DA 

SILVA VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:8367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA BRESSAN MANZ - 

OAB:16895/MT, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81.717, 

LUCIANA CAMARDELLA MARTINS COSTA - OAB:240.050 OAB/SP, 

MIRIAM DE MATOS BORGES RUGINSKI - OAB:MT/13.462

 Vistos.

1. Manifeste-se a parte executada, o que entender por direito, no prazo de 

15 dias.

2. Nada sendo requerido, ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 80885 Nr: 55-13.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE BEIERSDORF MARCINIAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT/8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Manifestem-se as partes sobre o pedido do terceiro interessado, no 

prazo de 15 dias.

 2. Após, cls.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 112002 Nr: 4920-74.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERSIO OLIVEIRA LANDIM - 

OAB:12.295/MT

 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. Ademais, expeça-se o necessário para a inclusão dos executados nos 

cadastros de inadimplentes, devendo o exequente tomar as medidas 

necessárias para cancelamento imediato das inscrições efetuadas em 

caso de pagamento, garantia da execução ou extinção da mesma. (CPC, 

art. 782, §§ 3º e 4º).

6. Intime-se. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 117925 Nr: 8372-92.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S. A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN CRISTIANE DALPRA, ESTRELA GUIA 

MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 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.

Ainda, INTIMO, a parte para que providencie o pagamento da diligência do 

oficial de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme a localidade selecionada para 

a realização da diligência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 82950 Nr: 2399-64.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO PEQUENINO PEDROZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88415 Nr: 2298-90.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUERINO FERRARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUSSOLO CORRETORA DE CEREAIS, 

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, JACKSON RODRIGO 

SALVATORI, NILVO FRANCISCO SALVATORI, NILVO FRANCISCO 

SALVATORI JUNIOR, EMERLI DE DOMENICO SALVATORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMO a parte EXEQUENTE para que providencie o pagamento da 

diligência do oficial de justiça mediante a expedição de guia de 

recolhimento disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços->Guias->Emissão de Guia de 

Diligência. Obs.: o valor da diligência é calculado pelo sistema conforme a 

localidade selecionada para a realização da diligência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 33073 Nr: 2938-35.2009.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIQ DISTRIBUIDORA DE LIVROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Abra-se vista dos autos ao Curador Especial e posteriormente para a 

Defensoria Pública para que, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, se 

manifestem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 30174 Nr: 79-46.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON COPETTI, OELSON COPETTI, OILSON 

ANTÔNIO COPETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO PIACENTINI - 

OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do(a) oficial(a) de justiça mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços-Guias-Emissãode Guia de Diligência. Obs: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para realização da 

diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 3020-61.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS& FREIRE COMERCIO DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA, KLEBSON LEITE FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 3020-61.2012.811.0045 – CÓD. 83528.

O exame dos embargos de declaração, com caráter infringente, opostos 

com o objetivo de promover a integração e a modificação da decisão 

judicial, deve, como condição indispensável, em respeito à integridade dos 

princípios do contraditório e da ampla defesa [art. 5.º, inciso LV da 

CRFB/88], ser precedido da prévia intimação da parte embargada, sob 

pena do julgamento padecer de nulidade absoluta. Este é o entendimento 

pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça [cf.: STJ, REsp n.º 1.363.829/SP, 3.ª T., Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 

20/03/2014; STJ, AgRg no REsp n.º 1.086.352/RS, 6.ª T., Rel.: Min. Rogério 

Schietti Cruz, j. 01/10/2013; STJ, REsp n.º 1.295.807/RS, 3.ª T., Rel.: Min. 

Nancy Andrighi, j. 11/04/2013].

Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 2.º 

do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do advogado Renato 

F. D. Nery, via DJe para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

acerca do teor dos embargos de declaração, formulados pelo exequente. 

Após, venham os autos conclusos para exame.

Por oportuno, DETERMINO a realização da exclusão da restrição judicial, 

relativa a função “circulação”, existente na margem do prontuário 

administrativo do veículo descrito na fl. 135, através do sistema RENAJUD.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 23 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 83528 Nr: 3020-61.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BARROS& FREIRE COMERCIO DE PEÇAS 

AUTOMOTIVAS LTDA, KLEBSON LEITE FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT, RENATO FELICIANO DE DEUS NERY - 

OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por via de consequência, com fundamento no conteúdo do art. 1.023, § 

2.º do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação do advogado 

Renato F. D. Nery, via DJe para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se 

manifeste acerca do teor dos embargos de declaração, formulados pelo 

exequente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24831 Nr: 2626-30.2007.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOELITA CONCEIÇÃO MONTEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA ELIZA MATTOS - 

OAB:32438/PR, Regisson José de Castro - OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416-MT

 INTIMO a exequente acerca da complemtanção da penhora de fl.167/170, 

realizada conforme termo de fl. 191. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS, 

no valor de R$ 183.229,06 (Cento e oitenta e tres mil e duzentos e vinte e 

nove reais e seis centavos), em cumprimento a determinação do MM. 

Cássio Luís Furim, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial, 

processo nº 683-07.2009.811.0045, código 30969, em trâmite na 1ª Vara 

de Luca do Rio Verde-MT proposta por Beno Luiz Montagner em face de 

Manoelita Conceição MOnteiro da Silva.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 81710 Nr: 956-78.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA CHAMPAN ZAINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca a carta de citação devolvida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 42698 Nr: 3007-96.2011.811.0045

 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): GENECI DE CASTRO

 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 da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste acerca da carta de citação devolvida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35741 Nr: 759-94.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO MIGUEL FUMAGALLI, MARILENE LECI 

FUMAGALI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERÊNDIRAH MÁXIMA DE 

BALBINO E TRINDADE - OAB:MT/22.046-O, RAFAELA DJOANA 

CAVALLI - OAB:19.910/O, SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE - 

OAB:74307B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 INTIMO as partes litigantes para que, caso queiram, arguam o impedimento 

ou suspeição do perito, apresentem quesitos e/ou indiquem assistentes 

técnicos, no prazo de 15 (quinze) dias [art. 465, § 1.º do Código de 

Processo Civil].

INTIMO a empresa requerida para promover o depósito do valor em Juízo, 

dos honorários periciais, conforme proposta de fls. 488/491, no valor de 

R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 104940 Nr: 1250-28.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIS PEGORINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Nos termos do art. 477, §1º, do CPC/2015, INTIMO as partes para, 

querendo, manifestem-se acerca do laudo pericial de fls. 151/156, no 

PRAZO COMUM de 15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 157257 Nr: 4233-92.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKATERINI SKAMVETSAKIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 

-CRESS/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO CARDOSO FÉLIX - 

OAB:OAB/MT 12.004, NATALIA RAMOS BEZERRA REGIS - 

OAB:12048/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Carta Precatória n.º 4233-92.2018.811.0045 – CÓD. 157257.

Tendo em vista que não há o envolvimento de interesse indisponível e que 

se trata de uma carta precatória apenas para oitiva de uma testemunha, a 

princípio, o não comparecimento das partes não trará prejuízos, na medida 

em que não há regra processual que exija a presença das partes ou de 

seus procuradores na audiência de cumprimento de carta precatória 

inquiritória [TJRS – Apelação Cível Nº 70068915768, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha 

Filho, Redator: , Julgado em 25/05/2016].

 Com relação às perguntas, este magistrado fará as que julgar pertinentes.

Intimem-se.

 Lucas do Rio Verde/MT, em 24 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 123043 Nr: 2099-63.2016.811.0045

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAS, JFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAS, EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DA PIEVE - 

OAB:11284-A/MT, MARLUCY PEREIRA DA SILVA - OAB:16.016/MT, 

SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO de José Felix Santos, através do advogado constituído, via DJe, 

acerca do conteúdo das decisões judiciais arquivadas nas fls. 54/55, 62, 

68 e 79 dos autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002546-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARISETE MENDES PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002546-63.2018.8.11.0045. Considerando-se a 

urgência/emergência do caso, em razão da gravidade do quadro clínico 

apresentado pelo internando, que precisa de tratamento para dependência 

de drogas em regime de internação, adicionado ao fato de que a decisão 

que determinou a internação de Josiel Pereira Soares em clínica de 

tratamento e reabilitação para dependentes de drogas não foi atendida 

pelos executados, que permaneceram em estado de inércia (ID n.º 

14857244), mesmo depois de intimados a cumprir ordem (‘vide’ guia 

expedientes, citações/intimações n.º 1554358 e n.º 1554359), com o 

objetivo de evitar grave prejuízo à saúde do internando e protelação do 

tratamento médico necessário à reversão do quadro clínico que 

apresenta, como forma de concretizar o comando da decisão judicial 

prolatada nos autos, DETERMINO o bloqueio das contas públicas do 

Estado de Mato Grosso, no valor correspondente a R$ 9.000,00 (nove mil 

reais), quantia suficiente para custear o tratamento médico pelo período de 

6 (seis) meses. Concretize-se o bloqueio, através do sistema BacenJud, 

providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da 

operação. A liberação dos valores será efetivada, em 06 (seis) parcelas 

mensais, após comprovada a prestação dos serviços pela empresa 

contratada, mediante a juntada nos autos da respectiva nota fiscal. 

Expeça-se a respectiva guia de internação compulsória. Autorizo, desde 

já, a solicitação de auxílio de força policial, a qual deverá acompanhar o 

conduzido até a efetiva internação, conforme a necessidade da Secretaria 

Municipal de Saúde. Certifique-se a Secretaria Municipal de Saúde de que 

a data de internação e alta deverão ser informadas ao Juízo no prazo 
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máximo de 05 (cinco) dias após a sua efetivação. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 21 de agosto de 2.018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 153925 Nr: 2234-07.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO FEDERAL/MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CEZAR DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinval Nunes de Paula - 

OAB:MS 20665

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 30 de novembro de 2018, às 14h40min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Findo, deixo de proceder com a intimação do acusado para 

comparecer ao Juízo Deprecante na data designada, eis que os autos 

vieram-me conclusos somente nesta data.

 VI – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158849 Nr: 5143-22.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR LANZA DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel de Almeida Navarro - 

OAB:MT 3058, LOURDES VOLPE NAVARRO - OAB:MT 6279-A

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 30 de novembro de 2018, às 14h50min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158387 Nr: 4884-27.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANGEL DE MORAES CARLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Silveira Guimarães 

Junior - OAB:MT 15694, Thelma Aparecida Garcia Guimarães - 

OAB:MT 3.402-B

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 30 de novembro de 2018, às 15h00min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se. Dê ciência ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159052 Nr: 5270-57.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS DE MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Alves Chianca 

Pereira Oliveira - OAB:11285/MS

 Vistos etc.,

I – Atendidos os requisitos legais e regulamentares, cumpra-se conforme 

o deprecado.

II – Designo audiência para o dia 30 de novembro de 2018, às 15h10min.

III – Oficie-se ao Juízo Deprecante informando-o acerca da data e hora da 

audiência, para as providências que entender necessárias.

IV - Intimem-se, observando-se o endereço informado à fl. 31. Dê ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.

V – Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 99690 Nr: 5706-55.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAUSTINO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Vistos etc.,

1. Da remição da pena

Diante das folhas de frequência ao trabalho acostadas às fls. 119/123, 

referente ao labor desenvolvido nos meses de janeiro a maio/2018, 

DECLARO REMIDOS mais 34 (trinta e quatro) dias da pena do 

recuperando, uma vez que verifica-se que o mesmo possui 102 (cento e 

dois) dias de trabalho (102/3=34), os quais já foram incluído no cálculo de 

pena de fl. 125.

.

2. Do cálculo de pena

Dê ciência às partes para manifestação em 03 (três) dias, ficando desde 

já homologado se não houver impugnação, caso em que deverá ser 

remetida cópia ao recuperando e aguardar o decurso do requisito objetivo, 

providenciando atestado de comportamento carcerário e parecer 

ministerial com razoável antecedência.

 3. Proceda-se a elaboração do cálculo da pena de multa e, após, 

intime-se o recuperando para pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de inscrição na dívida ativa da União. Decorrido o prazo sem 

pagamento, o que deverá ser certificado, oficie-se ao órgão competente 

para inscrição na dívida ativa.

.

4. Às providências e expedientes necessários, observando as 

formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158605 Nr: 4992-56.2018.811.0045

 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): FLAVIO BONFIN FAGUNDES

 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 Advogado José Rodrigues de Freitas Junior (OAB/MT)para 

que DEVOLVA o presente APF, em carga desde o dia 07/08/2018, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 158136 Nr: 4725-84.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBER PEREIRA BASTOS - 

OAB:13698

 “Vistos etc., 1. Proceda-se Sr. Gestor Judiciário a elaboração de novo 

cálculo de pena do recuperando, para fins de concessão de novos 
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benefícios e, após, dê-se vista as partes para manifestação e, em 

seguida, voltem-me concluso. 2. Proceda-se ainda, a elaboração do 

cálculo da pena de multa e, após, intime-se o recuperando para 

pagamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição na dívida 

ativa da União. Decorrido o prazo sem pagamento, o que deverá ser 

certificado, oficie-se ao órgão competente para inscrição na dívida ativa. 

3. Oficie-se ao Delegado de Polícia local e ao Comandante do 13º BPM/MT, 

para conhecimento e fiscalização das condições impostas ao 

recuperando. 4. Dou os presentes por intimados. 5. Às providências e 

expedientes necessários, observando as formalidades legais”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 159069 Nr: 5273-12.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS DE MORAES SOUSA, 

APARECIDO DE SOUSA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN CAVALCANTE - 

OAB:23345/O

 Vistos etc.,

Nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei n. 11.343/06, notifiquem os 

acusados para oferecerem defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, oportunidade em que poderão arrolar até 05 (cinco) 

testemunhas (§ 1º, do citado Dispositivo Legal).

 Se a resposta não for apresentada no prazo acima assinalado, nomeio 

para patrocinar a defesa dos acusados o i. Defensor Público atuante 

nesta Comarca, devendo ser intimado da nomeação, bem como dada vista 

dos autos ao mesmo para apresentar a Defesa Prévia, no prazo de 10 

(dez) dias (§ 2º, do mencionado Dispositivo Legal).

 No mais, diante do teor dos documentos de fls. 65/70, encaminhem-se os 

autos ao Ministério Público para retificação do nome do réu na inicial 

acusatória e, assim sendo feito, ao Cartório Distribuidor para retificação do 

nome do réu no Sistema Apolo e na capa dos autos.

 Após, venham-me os autos conclusos.

Às providências e expedientes necessários, observando as formalidades 

legais.

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004992-73.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004992-73.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/

[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: MAURA ALVES DOS SANTOS Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com 

o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Primeiramente, de suma 

importância frisar, por conveniente, que se afigura desnecessária a 

produção de prova em audiência, na medida em que não desponta como 

instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, porquanto as 

provas produzidas pelas partes, são suficientes para a compreensão dos 

acontecimentos e totalmente aptas para a prolação de julgamento da lide. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MAURA ALVES DOS 

SANTOS, em desfavor de VIVO S.A.. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que parcial razão 

assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos direitos do 

consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de 

Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir 

a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, 

consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão 

constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 

48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Nesta toada, o que se tem de relevante para o deslinde 

da controvérsia é que a parte requerente, alega ser a inscrição de seu 

nome nos cadastros de inadimplentes indevida, uma vez que afirma não 

ter nenhum débito com a Requerida. Ressalte-se no caso, se incumbiu o 

autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, 

consubstanciado na negativação indevida de seu nome, o dano moral e 

nexo causal. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, 

causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, 

também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano 

(artigo 944). D’outra banda, no que tange ao pedido de condenação por 

danos morais, penso que deva ser objeto de admissão. Ocorre que, o 

dano moral consolida-se como sendo todas aquelas lesões que têm a 

especial virtude de catalisar abalos a um bem integrante da personalidade 

do indivíduo [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 

e art. 21, todos do Código Civil de 2002. Há, na verdade, através da 

protagonização de uma conduta beligerante, violação a direito 

personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a incolumidade 

psicológica, de forma a causar sofrimento, vexame e humilhação, que 

interfira no comportamento psíquico do ser; o dano moral possui como 

causa de reparação a ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram 

a personalidade do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento 

psíquico a ser suportado. Por conseguinte, ao destrinchar o acervo de 

informações engendradas nos autos, depreende-se, máxime das 

circunstâncias que envolveram os fatos sub judice, que todo o ocorrido 

limitou-se à ação da empresa reclamada que, de forma abusiva, procedeu 

à inscrição do nome da consumidora/reclamante nos cadastros de 

inadimplentes. De fato, não se pode negar valor à premissa de que a 

existência de registro negativo no banco de dados da SPC e SERASA dá 

ensejo à perturbação emocional ao indivíduo, que causa abalo a 

incolumidade psicológica, ao dinamizar na sua psique sentimento de 

desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de transtornos mais intensos do que aqueles que se 

podia esperar, principalmente contratempos e constrangimentos 

desnecessários. Exatamente nesta toada, depreende-se que a existência 

do dano moral decorre in re ipsa , de tal sorte que a responsabilidade do 

agente exsurge do simples fato da violação do direito, sendo irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto, o qual vem presumido em face da 

conjuntura fática entabulada; o dano consuma-se com a inscrição indevida 

nos cadastros de inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis 

por que o dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático probatório. Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento 

psíquico da reclamante, como de qualquer outra pessoa em semelhante 

circunstância vexatória, que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez 

definidos o dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, 

portanto, a aquilatar a quantificação do dano moral suportado pela 

reclamante. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes do SCPC e SERASA conservou-se durante expressivo 

interstício temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem 

o caso submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes 
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litigantes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), como forma de minimizar os 

transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa 

para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Determinar a exclusão do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na hipótese 

de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 07 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no artigo 40 da Lei n. 9.099/95 . II. Int. Lucas do Rio Verde/MT, 

11 de maio de 2018. Melissa de Lima Araujo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALAN DA SILVA (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000473-21.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE ALAN DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 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 6º), 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 pacifico 

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). Dessa forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a 

sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inc I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, em que alega o Reclamante que 

seu nome foi inserido junto ao Serasa por dívida inexistente e que não 

possui nenhum débito com a Empresa Ré, referente ao valor de R$55,17 

(cinqüenta e cinco reais e dezessete centavos). A parte Reclamada 

contesta de forma genérica, deixando de juntar provas que opusessem o 

alegado na inicial. Logo, a negativação do nome do autor é indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e o Réu deixou de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

consoante alhures relatado. A reclamada não demonstrou, estreme de 

quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à manutenção do nome da 

parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, se acha perfeitamente 

regular, possui origem causal válida ou, residualmente, a implementação 

de culpa exclusiva de terceiro na causação do resultado lesivo, fatos 

estes, em especial, que a empresa reclamada poderia lançar mão, como 

pano de fundo, para excluir a sua responsabilidade civil, os quais, por via 

de consequência, penderam por pesar sobre os seus ombros o dever de 

promover a sua comprovação [art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No 

caso, se incumbiu à parte autora de demonstrar os requisitos necessários 

ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de 

seu nome, o dano moral e nexo causal. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. 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, nesse influxo de idéias, partindo da 

premissa elementar de que a inclusão do nome da reclamante nos 

cadastros de inadimplentes da SERASA não possui origem causal 

comprovadamente válida, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos ao consumidor, conclui-se que 

se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever 

de restituir/reparar ao cliente os danos suportados [art. 186 do Código Civil 

de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. Entretanto, no caso em testilha, 

observo que a parte Reclamante possui inscrição posterior à inscrição 

realizada pela Reclamada em seu nome. Em que pese existam outras 

negativações, verifico que não se aplica ao caso, a Súmula 385 STJ, por 

se tratar de negativação posterior a que está sendo discutida nestes 

autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição 

posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já 

que a situação da parte autora é diversa daquele que nunca teve uma 

anotação. Nesse entendimento: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - NÃO 

APLICABILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM. A existência de outros 

apontamentos não obsta a indenização, considerando que somente a 

preexistência de inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes afasta 

a ocorrência de dano moral decorrente de negativação indevida (súmula 

n.º 385 do STJ). A existência de outras inscrições posteriores nos 

cadastros restritivos, apesar de não obstar a indenização, contribui para 

sua redução a um valor mais baixo que o usualmente arbitrado. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica 

Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da 

súmula em 28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da Reclamada indenizar a 

parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral, 

atendendo os princípios da razoabilidade, capacidade econômica da 

Reclamada e da exemplaridade. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Autora, deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense o sofrimento causado, mas às posses do ofensor. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$3.000,00 (três 

mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo 

ainda como punição à Reclamada. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar inexistente o débito discutido nestes autos, proibindo a 

Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena em caso de descumprimento, de multa diária de R$200,00 (duzentos 

reais), até o limite máximo dos Juizados Especiais; c) Determinar que a 

Reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o cancelamento 

da Inscrição no Cadastro de Inadimplentes, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento, até o limite 

máximo do valor de alçada dos Juizados Especiais. d) 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 
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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 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005110-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA (ADVOGADO(A))

MARILEA DOS SANTOS PANTOJA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005110-49.2017.8.11.0045; Valor causa: R$ 10.538,48; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[PROTESTO 

INDEVIDO DE TÍTULO, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: MARILEA DOS SANTOS PANTOJA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos etc., No caso, outro 

caminho não há a não ser acolher os embargos de declaração. Isso 

porque, a teor do que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos 

de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, 

contradição, omissão ou dúvida. No caso, a parte autora sustenta com 

razão que fez pedido expresso da justiça gratuita, inclusive com a juntada 

de documentos, verifica-se que a sentença de ID. 12041047 não julgou o 

caso de forma a analisar detidamente os documentos apresentados na 

exordial. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, para o fim de sanar a 

irregularidade, tornando parcialmente nula a sentença lançada no ID. 

12041047 e substituindo-a pelo seguinte texto: Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Conforme dispõe o artigo 51, I, da Lei Federal nº. 9.099/95, 

"...Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o 

autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo...". 

Dessa forma, como o autor não compareceu a audiência de conciliação (Id 

11948353), em que pese intimado, o feito deve ser extinto, o que faço de 

ofício, nos termos do que determina o art. 51, I, da Lei Federal nº. 

9.099/95. Codeno a parte reclamante ao pagamento de custas e despesas 

processuais (ENUNCIADO 28 - Havendo extinção do processo com base 

no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/95, é necessária a condenação em 

custas, ficando a cobrança suspensa, em razão da justiça gratuita, que 

ora defiro, nos termos do artigo 98 do CPC. 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., 07 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida. Juíza 

Leiga. Posto isto, conheço de ambos os embargos de declaração e 

dou-lhes provimento. 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 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003461-49.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SEMICLIS OLIVEIRA DUARTE (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003461-49.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARIA SEMICLIS OLIVEIRA DUARTE Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 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 6º), 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 pacifico 

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). Dessa forma, atrelado às orientações supra, passo a proferir a 

sentença. Atendendo aos termos do art. 355, inc I, do Código de Processo 

Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade 

de dilação probatória. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais, em que alega o Reclamante que 

seu nome foi inserido junto ao Serasa por dívida inexistente e que não 

possui nenhum débito com a Empresa Ré, referente ao valor de R$72,83 

(setenta e dois reais e oitenta e três centavos). A parte Reclamada 

contesta de forma genérica, deixando de juntar provas que opusessem o 

alegado na inicial. Logo, a negativação do nome do autor é indevida. 

Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da 

negativação e o Réu deixou de instruir os autos com documento hábil que 

autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito, 

consoante alhures relatado. A reclamada não demonstrou, estreme de 

quaisquer dúvidas, que a dívida, que deu azo à manutenção do nome da 

parte reclamante nos cadastros de inadimplentes, se acha perfeitamente 

regular, possui origem causal válida ou, residualmente, a implementação 

de culpa exclusiva de terceiro na causação do resultado lesivo, fatos 

estes, em especial, que a empresa reclamada poderia lançar mão, como 

pano de fundo, para excluir a sua responsabilidade civil, os quais, por via 

de consequência, penderam por pesar sobre os seus ombros o dever de 

promover a sua comprovação [art. 14, § 3.º da Lei n.° 8.078/1990]. No 

caso, se incumbiu à parte autora de demonstrar os requisitos necessários 

ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de 

seu nome, o dano moral e nexo causal. No entanto, em se tratando de 

negativação indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico 

passível de indenização, prescindindo a efetiva comprovação da 

materialização do dano. Logo, comprovada que a inclusão da negativação 

foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em 

ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que 

o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. 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, nesse influxo de idéias, partindo da 

premissa elementar de que a inclusão do nome da reclamante nos 

cadastros de inadimplentes da SERASA não possui origem causal 

comprovadamente válida, originando situação de extrema 

desconsideração, insegurança e prejuízos ao consumidor, conclui-se que 

se encontram presentes os requisitos mínimos que dão ensejo ao dever 

de restituir/reparar ao cliente os danos suportados [art. 186 do Código Civil 

de 2.002 e art. 14 da Lei n.º 8.078/1990]. Entretanto, no caso em testilha, 

observo que a parte Reclamante possui inscrição posterior à inscrição 

realizada pela Reclamada em seu nome. Em que pese existam outras 

negativações, verifico que não se aplica ao caso, a Súmula 385 STJ, por 

se tratar de negativação posterior a que está sendo discutida nestes 

autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a inscrição 

posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor indenizatório, já 

que a situação da parte autora é diversa daquele que nunca teve uma 

anotação. Nesse entendimento: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - NÃO 

APLICABILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM. A existência de outros 
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apontamentos não obsta a indenização, considerando que somente a 

preexistência de inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes afasta 

a ocorrência de dano moral decorrente de negativação indevida (súmula 

n.º 385 do STJ). A existência de outras inscrições posteriores nos 

cadastros restritivos, apesar de não obstar a indenização, contribui para 

sua redução a um valor mais baixo que o usualmente arbitrado. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) Mônica 

Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, publicação da 

súmula em 28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da Reclamada indenizar a 

parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a indenização por dano moral, 

atendendo os princípios da razoabilidade, capacidade econômica da 

Reclamada e da exemplaridade. Logo, conclui-se que o prejuízo moral 

experimentado pela parte Autora, deve ser ressarcido numa soma que 

não apenas compense o sofrimento causado, mas às posses do ofensor. 

Sopesando tais critérios, tenho como razoável o valor de R$3.000,00 (três 

mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo 

ainda como punição à Reclamada. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Condenar a 

reclamada, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da 

quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; b) 

Declarar inexistente o débito discutido nestes autos, proibindo a 

Reclamada de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a este, sob 

pena em caso de descumprimento, de multa diária de R$200,00 (duzentos 

reais), até o limite máximo dos Juizados Especiais; c) Determinar que a 

Reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, o cancelamento 

da Inscrição no Cadastro de Inadimplentes, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais), em caso de descumprimento, até o limite 

máximo do valor de alçada dos Juizados Especiais. d) 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 08 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000521-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000521-77.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARILZA DE OLIVEIRA DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Prefacialmente, acolho o 

pedido de retificação do nome do pólo passivo da demanda, requerido na 

contestação, recomendando à secretaria que faça a devida alteração. A 

parte requerente alega em síntese, que não possui nenhum débito com a 

parte Reclamada, contudo seu nome foi inserido junto aos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que desconhece. Por esses motivos requer 

a declaração de inexistência do débito e a condenação da Reclamada por 

danos morais. Em contestação, a Requerida contesta de forma genérica, e 

não junta aos autos documentos que corroborem suas alegações, 

mormente porque não trouxe a baila contrato assinado pela parte 

Reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da cobrança dos débitos, e a parte requerida não logrou êxito em fazer 

prova do contrário. Efetivamente, do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, deduz-se que a companhia requerida 

não comprovou, de maneira categórica, a regularidade/legitimidade da 

cobrança — ponto crucial/nodal que a requerida poderia lançar mão, para 

efeito de excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, 

portanto, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de 

promover a sua comprovação [art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

falha na prestação de serviços, traduzida na cobrança indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Entretanto, 

no caso em testilha, observo que a parte reclamante possui inscrição 

anterior à realizada pela empresa reclamada, sem notícia nos autos de que 

a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral 

indenizável no caso retratado em tela. Portanto, a parte Reclamante possui 

inscrição preexistente. Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, ementa: Súmula 385. Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Assim, entendo que a parte reclamante não sofreu abalo 

de crédito, isto porque, preexiste legítima inscrição em seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, não havendo o que se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Declarar a 

inexistência do débito da parte Autora com a parte Ré, referente à dívida 

em litígio, determinando a exclusão do nome da parte Reclamada dos 

cadastros de inadimplentes referente ao contrato discutido nestes autos, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite dos 

Juizados Especiais; 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; c) Determinar que a secretaria faça a 

alteração do nome do pólo passivo da demanda para que conste Banco 

Bradesco Cartões S.A. 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, 09 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002244-68.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GENILSON PARDINHO SOEIRO (REQUERENTE)

SERGIO SAMIR DE DEUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (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: 

1002244-68.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: GENILSON PARDINHO SOEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. 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 
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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. Prefacialmente, deixo de acolher a 

preliminar de conexão arguida pela reclamada, tendo em vista que na 

reclamação nº 1002243.83.2017.811.0045, trata-se do contrato nº 

0170090102000058FI, valor R$348,00 (trezentos e quarenta e oito reais), 

assim são contratos e valores distintos. Dessa feita, não há que se falar 

em complexidade suficiente que autorize afastar a incompetência deste 

Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares 

ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 

Código de Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia 

posta. Rejeitada a preliminar de conexão arguida pela requerida, passo ao 

mérito. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por GENILSON PARDINHO 

SOEIRO, requerendo, em síntese, a condenação da reclamada no 

pagamento de danos morais, tendo em vista que a reclamada inscreveu o 

seu nome no Serasa indevidamente, por dívida inexistente. Aduz que não 

possui nenhum débito junto a parte Ré. Por essas razões, requer a 

declaração de inexistência de débito e a condenação na Reclamada em 

danos morais. Em contestação, a Reclamada contesta de forma genérica, 

e não traz qualquer tipo de prova que corrobore suas alegações e legitime 

a cobrança em desfavor da parte autora. Assim, não comprovada a 

legitimidade da cobrança, a declaração da inexistência do débito é medida 

que se impõe. Logo, 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.” Entretanto, no caso em 

testilha, verifico que o autor possui restrição anterior à que está sendo 

discutida nesses autos, e não comprovou que a negativação preexistente 

é ilegal, não havendo assim que se falar em indenização por danos 

morais, diante da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 

Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, 

não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 

inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Ora, em que pese às 

razões expostas pela parte autora, é certo que possui outra negativação 

preexistente. Assim, entendo que a parte reclamante não sofreu abalo de 

crédito, isto porque, preexiste legítima inscrição em seu nome nos órgãos 

de proteção ao crédito, não havendo o que se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Ante o exposto e por tudo mais que dos 

autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na 

peça inicial, para o fim de: a) Declarar a inexistência do débito da parte 

Autora com a parte Ré, referente à dívida em litígio, determinando a 

exclusão do nome da parte Reclamante dos cadastros de inadimplentes, 

referente ao contrato discutido nestes autos, no prazo improrrogável de 

05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) em 

caso de descumprimento, até o limite dos Juizados Especiais; 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 

à MM. Juiza 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, 09 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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000569-36.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA RODRIGUES Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, 

de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados 

Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da 

Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de 

Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

Primeiramente, de suma importância frisar, por conveniente, que se afigura 

desnecessária a produção de prova em audiência, na medida em que não 

desponta como instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, 

porquanto as provas produzidas pelas partes, são suficientes para a 

compreensão dos acontecimentos e totalmente aptas para a prolação de 

julgamento da lide. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que 

impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas 

tais questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo 

da demanda. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por MARCO AURÉLIO DE 

OLIVEIRA RODRIGUES, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a 

ofensa aos direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei 

Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso 

ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para 

sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse 

social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso 

XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, 

a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos 

artigos 336 e 341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Nesta toada, o que se 

tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte 

requerente, alega ser a inscrição de seu nome nos cadastros de 

inadimplentes indevida, uma vez que afirma não ter nenhum débito com a 

Requerida. Ressalte-se no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na 

negativação indevida de seu nome, o dano moral e nexo causal. Se de um 

lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, 

a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da 

indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). D’outra banda, 

no que tange ao pedido de condenação por danos morais, penso que 

deva ser objeto de admissão. Ocorre que, o dano moral consolida-se 

como sendo todas aquelas lesões que têm a especial virtude de catalisar 

abalos a um bem integrante da personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III 

e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11 e art. 21, todos do Código Civil 

de 2002. Há, na verdade, através da protagonização de uma conduta 

beligerante, violação a direito personalíssimo, tal como a honra, a 

liberdade, a saúde, a incolumidade psicológica, de forma a causar 
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sofrimento, vexame e humilhação, que interfira no comportamento psíquico 

do ser; o dano moral possui como causa de reparação a ofensa aos 

valores extrapatrimoniais que integram a personalidade do indivíduo e 

pressupõe a ocorrência de um sofrimento psíquico a ser suportado. Por 

conseguinte, ao destrinchar o acervo de informações engendradas nos 

autos, depreende-se, máxime das circunstâncias que envolveram os fatos 

sub judice, que todo o ocorrido limitou-se à ação da empresa reclamada 

que, de forma abusiva, procedeu à inscrição do nome da 

consumidora/reclamante nos cadastros de inadimplentes. De fato, não se 

pode negar valor à premissa de que a existência de registro negativo no 

banco de dados da SPC e SERASA dá ensejo à perturbação emocional ao 

indivíduo, que causa abalo a incolumidade psicológica, ao dinamizar na 

sua psique sentimento de desvalia e desprezo absoluto, decorrente de 

relação de consumo mal resolvida, causadora de transtornos mais 

intensos do que aqueles que se podia esperar, principalmente 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Exatamente nesta 

toada, depreende-se que a existência do dano moral decorre in re ipsa , 

de tal sorte que a responsabilidade do agente exsurge do simples fato da 

violação do direito, sendo irrelevante a demonstração do prejuízo em 

concreto, o qual vem presumido em face da conjuntura fática entabulada; 

o dano consuma-se com a inscrição indevida nos cadastros de 

inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis por que o dano 

moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano fático probatório. 

Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento psíquico da reclamante, 

como de qualquer outra pessoa em semelhante circunstância vexatória, 

que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos cadastros de proteção 

ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a contratempos e 

constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez definidos o dever de 

indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, portanto, a aquilatar a 

quantificação do dano moral suportado pela reclamante. Por conseguinte, 

partindo da premissa consistente no fato de que a manutenção ilegal do 

nome da reclamante nos cadastros de inadimplentes do SCPC e SERASA 

conservou-se durante expressivo interstício temporal, adicionado ao 

cipoal de circunstâncias que envolvem o caso submetido à apreciação, e, 

por derradeiro, levando-se por linha de estima a avaliação do exame do 

potencial socioeconômico das partes litigantes, creio que se apresenta 

como medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização 

pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), como forma de minimizar os transtornos gerados pela inclusão do 

nome da Reclamante no cadastro de proteção ao crédito, sem que se 

configure enriquecimento sem causa para o ofendido. Ante o exposto 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para 

o fim de: a) Determinar a exclusão do nome da autora nos cadastros de 

inadimplentes, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas 

narradas no presente processo, dentro do prazo improrrogável de 05 

(cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária arbitrada no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), na hipótese de descumprimento da obrigação de 

fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) Condenar a reclamada, a título de 

indenização por danos morais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 

6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC, com 

incidência a partir da data em que foi arbitrada a indenização [Súmula n.º 

362 do STJ] e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contabilizados 

da data do seu arbitramento; c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em 

honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma 

forma, fica a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão 

do teor do art. 54 da Lei 9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca 

de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 09 de maio de 2018. 

Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I. Homologo a 

decisão proferida pela juíza leiga, com fundamento no 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: 1000632-61.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ILSON DE SOUSA AGUIAR (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000632-61.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: JOSE ILSON DE SOUSA AGUIAR Parte Ré: REQUERIDO: 

TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Prefacialmente é 

imperioso desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de 

direito não depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de 

instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 

355 inc. I do CPC. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. A parte requerente alega em 

síntese, que não possui nenhum débito com a parte Reclamada, contudo 

seu nome foi inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

que desconhece. Por esses motivos requer a declaração de inexistência 

do débito e a condenação da Reclamada por danos morais. Em 

contestação, a Requerida junta aos autos Termo de Adesão e Contratação 

de Serviços SMP, devidamente assinado pela autora, bem como demais 

documentos que originaram o débito discutido nos autos. Com efeito, a 

solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do 

Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o 

fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do referido direito. Assim, ante as circunstâncias em que os fatos 

ocorreram aliados à prova produzida pela requerida, permitem um juízo 

razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, muito 

provavelmente ocorreram da forma narrada na contestação apresentada 

e que não foram suficientemente impugnados pela Autora. Ademais, do 

confronto existente entre os documentos juntados nas contestações e as 

alegações da parte reclamante, verifica-se a semelhança das firmas 

apostas, inferindo-se, deste modo, que não ocorreu fraude. 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. 

Como anotado, a parte reclamada juntou documentos dos quais é possível 

verificar a existência de débitos em nome da parte reclamante. A parte ré 

não provou a quitação de tais débitos. Dessa feita, após analisar 

detidamente os autos, e os documentos a ele trazidos, entendo que o 

pedido da inicial é improcedente. Ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela parte reclamada, resta 

caracterizada a litigância de má-fé da parte reclamante, nos termos do 

artigo 80, II, do Código de Processo Civil, notadamente quando se observa 

a alteração clarividente da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra o Reclamado, mesmo ausente qualquer direito supostamente 

afetado. Posto isto, julgo improcedente os pedidos formulados na petição 

inicial, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da litigância de má-fé, 

condeno a parte reclamante ao pagamento de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios 

que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 

80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

136/FONAJE. 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. Lucas do 

Rio Verde/MT, 09 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no 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: 1000580-65.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LORECI APARECIDA CARNEIRO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000580-65.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: LORECI APARECIDA CARNEIRO Parte Ré: REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo 

com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Primeiramente, de suma 

importância frisar, por conveniente, que se afigura desnecessária a 

produção de prova em audiência, na medida em que não desponta como 

instrumento decisivo para o regular deslinde do processo, porquanto as 

provas produzidas pelas partes, são suficientes para a compreensão dos 

acontecimentos e totalmente aptas para a prolação de julgamento da lide. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Destarte, enfrentadas tais 

questões e superada tal etapa, passo a análise da questão de fundo da 

demanda. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por LORECI APARECIDA 

CARNEIRO, em desfavor do BANCO BRADESCO S.A. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. Aliás, no caso é clara a ofensa aos 

direitos do consumidor que se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo 

Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico 

para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e 

proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em 

atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, 

inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. Com efeito, a solução 

do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 

341 do Novo Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na 

contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de 

direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem 

verdadeiros os fatos não impugnados. Nesta toada, o que se tem de 

relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte requerente, alega 

ser a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes indevida, 

uma vez que afirma não ter nenhum débito com a Requerida. Ressalte-se 

no caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na negativação indevida de seu 

nome, o dano moral e nexo causal. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). D’outra banda, no que tange ao pedido de 

condenação por danos morais, penso que deva ser objeto de admissão. 

Ocorre que, o dano moral consolida-se como sendo todas aquelas lesões 

que têm a especial virtude de catalisar abalos a um bem integrante da 

personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da 

CRFB/88; art. 11 e art. 21, todos do Código Civil de 2002. Há, na verdade, 

através da protagonização de uma conduta beligerante, violação a direito 

personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a incolumidade 

psicológica, de forma a causar sofrimento, vexame e humilhação, que 

interfira no comportamento psíquico do ser; o dano moral possui como 

causa de reparação a ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram 

a personalidade do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento 

psíquico a ser suportado. Por conseguinte, ao destrinchar o acervo de 

informações engendradas nos autos, depreende-se, máxime das 

circunstâncias que envolveram os fatos sub judice, que todo o ocorrido 

limitou-se à ação da empresa reclamada que, de forma abusiva, procedeu 

à inscrição do nome da consumidora/reclamante nos cadastros de 

inadimplentes. De fato, não se pode negar valor à premissa de que a 

existência de registro negativo no banco de dados da SPC e SERASA dá 

ensejo à perturbação emocional ao indivíduo, que causa abalo a 

incolumidade psicológica, ao dinamizar na sua psique sentimento de 

desvalia e desprezo absoluto, decorrente de relação de consumo mal 

resolvida, causadora de transtornos mais intensos do que aqueles que se 

podia esperar, principalmente contratempos e constrangimentos 

desnecessários. Exatamente nesta toada, depreende-se que a existência 

do dano moral decorre in re ipsa , de tal sorte que a responsabilidade do 

agente exsurge do simples fato da violação do direito, sendo irrelevante a 

demonstração do prejuízo em concreto, o qual vem presumido em face da 

conjuntura fática entabulada; o dano consuma-se com a inscrição indevida 

nos cadastros de inadimplentes, nada mais sendo necessário provar, eis 

por que o dano moral daí deriva, carecendo de demonstração no plano 

fático probatório. Dessa forma, entendo caracterizado o sofrimento 

psíquico da reclamante, como de qualquer outra pessoa em semelhante 

circunstância vexatória, que, ao ter o seu nome irregularmente inscrito nos 

cadastros de proteção ao crédito do SPC e SERASA foi submetida a 

contratempos e constrangimentos desnecessários. Logo, uma vez 

definidos o dever de indenizar e a ocorrência de prejuízos, passo, 

portanto, a aquilatar a quantificação do dano moral suportado pela 

reclamante. Por conseguinte, partindo da premissa consistente no fato de 

que a manutenção ilegal do nome da reclamante nos cadastros de 

inadimplentes do SCPC e SERASA conservou-se durante expressivo 

interstício temporal, adicionado ao cipoal de circunstâncias que envolvem 

o caso submetido à apreciação, e, por derradeiro, levando-se por linha de 

estima a avaliação do exame do potencial socioeconômico das partes 

litigantes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que 

se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia 

equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), como forma de minimizar os 

transtornos gerados pela inclusão do nome da Reclamante no cadastro de 

proteção ao crédito, sem que se configure enriquecimento sem causa 

para o ofendido. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Determinar a exclusão do 

nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no que tange 

exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo, 

dentro do prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em 

multa diária arbitrada no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), na hipótese 

de descumprimento da obrigação de fazer [art. 497 do CPC/2015]; b) 

Condenar a reclamada, a título de indenização por danos morais, ao 

pagamento da quantia equivalente a R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida 

monetariamente pelo INPC, com incidência a partir da data em que foi 

arbitrada a indenização [Súmula n.º 362 do STJ] e acrescidos de juros de 

mora de 1% ao mês, contabilizados da data do seu arbitramento; c) 

Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, 

com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. 

Deixo de proceder à condenação em honorários advocatícios, na forma do 

art. 55 da Lei 9.099/1995. Da mesma forma, fica a reclamada isenta do 

pagamento de custas judiciais, em razão do teor do art. 54 da Lei 

9.099/1995. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

à MM. Juiza da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 09 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela juíza leiga, com 

fundamento no 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: 1000570-21.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE FLORIANA TRAVEN (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000570-21.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: EUNICE FLORIANA TRAVEN Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão 

aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 

cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc 

Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. A parte requerente alega em 

síntese, que não possui nenhum débito com a parte Reclamada, contudo 

seu nome foi inserido junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívida 

que desconhece. Por esses motivos requer a declaração de inexistência 

do débito e a condenação da Reclamada por danos morais. Em 

contestação, a Requerida contesta de forma genérica, e não junta aos 
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autos documentos que corroborem suas alegações, mormente porque não 

trouxe a baila contrato assinado pela parte Reclamada. Assim, alega como 

fato constitutivo do seu direito a ilegalidade da cobrança dos débitos, e a 

parte requerida não logrou êxito em fazer prova do contrário. 

Efetivamente, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido 

no processo, deduz-se que a companhia requerida não comprovou, de 

maneira categórica, a regularidade/legitimidade da cobrança — ponto 

crucial/nodal que a requerida poderia lançar mão, para efeito de excluir a 

caracterização da responsabilidade civil e que, portanto, pendeu por 

pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua 

comprovação [art. 373, inciso II, do Novo Código de Processo Civil; art. 14, 

§ 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de falha na 

prestação de serviços, traduzida na cobrança indevida, dúvida não há 

que há violação a bem jurídico passível de indenização, prescindindo a 

efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Entretanto, no caso 

em testilha, observo que a parte reclamante possui inscrição anterior à 

realizada pela empresa reclamada, sem notícia nos autos de que a mesma 

seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral 

indenizável no caso retratado em tela. Portanto, a parte Reclamante possui 

inscrição preexistente. Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, ementa: Súmula 385. Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Assim, entendo que a parte reclamante não sofreu abalo 

de crédito, isto porque, preexiste legítima inscrição em seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, não havendo o que se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Declarar a 

inexistência do débito da parte Autora com a parte Ré, referente à dívida 

em litígio, determinando a exclusão do nome da parte Reclamada dos 

cadastros de inadimplentes referente ao contrato discutido nestes autos, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite dos 

Juizados Especiais; 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, 09 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004353-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIANA DE SOUSA (REQUERENTE)

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR (ADVOGADO(A))

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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004353-55.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: MAURO VIANA DE SOUSA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO 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 11591773, 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, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-41.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANTONIA LIMA DOS SANTOS ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000892-41.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ANTONIA LIMA DOS SANTOS ALMEIDA Parte Ré: 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com 

o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal 

nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil 

cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. Passo a decidir. Compulsando o material 

cognitivo produzido no processo, principalmente do conteúdo do termo de 

audiência de conciliação de ID 13021459, deflui-se que as partes litigantes 

estabeleceram acordo, com o objetivo de dar fim à celeuma estabelecida; 

não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber 

a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação do acordo firmado nos autos, já que em consonância com os 

ditames legais. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos e, por corolário, JULGO EXTINTO o feito, 

com julgamento do mérito, forte no art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo 

Código Processo Civil. Transitada em julgado, proceda-se a respectiva 

baixa na distribuição, com as anotações de estilo. Após, arquivem-se os 

autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para o 

MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as 

providências cabíveis. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito 

em Julgado, arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 09 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000945-22.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

WILLIAM COSTA BAQUER (REQUERENTE)

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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000945-22.2018.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: WILLIAM COSTA BAQUER Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos etc., Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§ 2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. Vieram os autos conclusos para deliberação. 

Passo a decidir. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

principalmente do conteúdo do termo de audiência de conciliação de ID 

12930946, deflui-se que as partes litigantes estabeleceram acordo, com o 

objetivo de dar fim à celeuma estabelecida; não foram estabelecidas 
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cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber a pecha de ilegais, de 

sorte que nenhum óbice se apresenta à homologação do acordo firmado 

nos autos, já que em consonância com os ditames legais. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, 

por corolário, JULGO EXTINTO o feito, com julgamento do mérito, forte no 

art. 487, inciso III, alínea 'b', do Novo Código Processo Civil. Transitada em 

julgado, proceda-se a respectiva baixa na distribuição, com as anotações 

de estilo. Após, arquivem-se os autos. Nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, remeto os autos para o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de 

Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 09 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004307-66.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ILUSIA MARIA DONASSAN (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

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 LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1004307-66.2017.8.11.0045. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ILUSIA MARIA DONASSAN Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO S.A. SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da 

Lei 9.099/95. OPINO. Cabível o julgamento antecipado da ação com as 

provas entranhadas no processo, não se vislumbrando necessidade da 

produção de prova oral, nos termos do art. 355, inciso I do NCPC. 

GRATUIDADE A parte solicitou a gratuidade da justiça, acostando 

declaração de hipossuficiência, porém não acosta nenhum comprovante 

de incapacidade financeira. 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. A 

promovente não junta prova de sua condição financeira, dessa feita, 

indefiro o pedido. PRELIMINARES OPINO pela rejeição da preliminar de 

INÉPCIA DA INICIAL E CARENCIA DE AÇÃO por falta de comprovante de 

endereço e por falta de comprovante de negativação em nome da 

reclamante nos seguintes termos: Em que pese a reclamante tenha juntado 

comprovante de endereço em nome de terceira pessoa, foi devidamente 

intimada pelo Juízo para comprovar seu endereço ID Nº 12101119, sendo 

a referida irregularidade sanada conforme petição ID Nº 12172583 e 

documento de comprovante de endereço ID Nº 12172595. Em que pese 

que o Patrono da reclamante tenha juntado nos documento diverso 

erroneamente conforme justificativa constante nos autos, ressalta-se que 

na peça inicial constava o CPF e dados pessoais da reclamante, além do 

valor e a data inscrição informados, serem os mesmas constantes do 

documento juntado por ocasião da peça de impugnação conforme ID Nº 

11141736 e comprovante de negativação ID Nº 11141771, pois era só o 

reclamado trazer o contrato de prestação de serviços referente a pessoa 

da reclamante nos autos, que de pleno sua preliminar seria deferida, aliás 

não trouxe nada. OPINO pela rejeição da preliminar de falta de interesse de 

agir, posto que o interesse processual está presente sempre que a parte 

tenha a necessidade de exercer o direito de ação (e, conseqüentemente, 

instaurar o processo) para alcançar o resultado que pretende, 

relativamente à sua pretensão, pouco importando se o pedido será ou não 

julgado procedente Passo ao exame do mérito. A Reclamante postula a 

condenação do Reclamado a indenizá-la por danos morais em razão de ter 

inserido o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em 10/04/2016, no 

importe de R$ 190,81 (cento e noventa reais e oitenta e um centavos), ao 

argumento de que desconhece o referido débito pois não possui relação 

contratual com o reclamado, do qual requer ainda a exclusão do referido 

débito. Por sua vez, o Reclamado contestou genericamente a peça inicial, 

afirma que não cometeu qualquer ilícito, por estar a Reclamante 

inadimplente, mas não juntou nenhum documento para comprovar suas 

alegações, se limitando a alegar além das preliminares já rebatidas a 

ausência de pretensão resistida e a não comprovação dos danos morais 

pela reclamante, além de gastos com cartão de crédito inadimplidos pela 

reclamante que por sua vez originou a negativação. Pois bem, 

considerando a relação de consumo que envolve as partes, a existência 

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. Preliminarmente, anoto que o reclamado, muito embora tenha 

afirmado que tomou todas as providências no sentido de verificar os 

pressupostos de validade do negócio jurídico, não apresentou nenhum 

deles, nem mesmo o contrato celebrados com a parte autora, de sorte que 

a questão relativa a quem efetuou a contratação perde a relevância, já 

que não há prova sequer da contratação. O documento deveria ter 

acompanhado a contestação, o que não ocorreu. Assim, o reclamado não 

fez prova de que a parte autora tenha contratado os seus serviços. Logo, 

restam incontroversos, os fatos e documentos da exordial. Se isso não 

bastasse, consoante às regras dos artigos 6°, VIII e 14, ambos do Código 

de Defesa do Consumidor, saliento que o requerido também não 

comprovou as hipóteses do artigo 14, parágrafo 3° do CDC, ou seja, não 

fez prova da exclusão de sua responsabilidade, motivo por que responde 

objetivamente pelos danos decorrentes de seus produtos e serviços. A 

análise dos documentos acostados ao processo leva à conclusão que o 

Reclamado não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, a 

teor do disposto no art. 373, II, do CPC, de comprovar a origem do débito 

que ensejou a inscrição do nome da Reclamante nos órgãos de proteção 

ao crédito, não fazendo prova da contratação dos seus serviços, 

apresentando apenas telas unilaterais que não são documentos hábeis 

para comprovação da relação contratual entre as partes. Logo, não tendo 

sido comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de 

consequência, que a inserção do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito é indevida, devendo o débito discutido nos autos ser 

declarado ilegal Emerge, pois, sem respaldo a inserção do nome da 

reclamante no serviço de proteção ao crédito. Como resultado do acima 

exposto, inquestionável o dano moral sofrido pelo autor que, certamente, 

não se limitou a um mero desconforto. Pode-se entender os danos morais 

como as lesões sofridas por uma pessoa, atingindo certos aspectos de 

sua personalidade em razão de injusta investida de outrem, causando 

avaria em sua moralidade e afetividade, fazendo brotar sentimentos de 

constrangimentos, vexames, sensações negativas e de desespero, em 

suma: de injustiça. Eis o seguinte ensinamento jurisprudencial: AGRAVO 

INTERNO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. Não vindo aos autos questão 

capaz de alterar o julgamento monocrático é de ser mantida a decisão. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE 

LINHA TELEFÔNICA EM NOME DA PARTE-AUTORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. A ré não se desincumbiu do ônus de provar a 

contratação do serviço questionado pela parte-autora. Inviabilidade da 

realização de prova negativa consumidor, pelo que não se mostra correta 

a cobrança realizada pela demandada. A indevida inscrição do nome do 

postulante em cadastros restritivos de crédito acarreta dano moral 

indenizável. Trata-se do chamado dano moral in re ipsa. Fixação do 

montante indenizatório considerando o equívoco da ré, o aborrecimento e 

o transtorno sofridos pelo demandante, além do caráter 

punitivo-compensatório da reparação. Indenização fixada em R$ 6.780,00, 

consoante os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível em situações 

análogas. Aplicação do art. 557 do CPC. APELAÇÃO PROVIDA. AGRAVO 

INTERNO DESPROVIDO (Agravo Nº 70054617675, Décima Câmara Cível, 
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Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 

27/06/2013) Assim, tenho que o reclamado encaminhou indevidamente os 

dados pessoais da proponente junto ao órgão de restrição ao crédito, 

cometendo ilícito civil. E, por ter praticado ato ilícito, deve responder pelas 

suas conseqüências. Qual seja, a de indenizar a vítima pelos danos 

morais experimentados de forma injusta. Além disso o reclamado ao 

aceitar celebrar contratos sem se ater a verdadeira identidade da 

solicitante, assumiu o risco de causar danos de ordem moral e patrimonial, 

respondendo por eles. Devemos levar em conta ainda, que a indenização 

por dano moral tem caráter ressarcitivo, vez que tem por objetivo 

compensar a parte inocente pelos danos causados pela desídia e inércia 

da parte ofensora. Os critérios para a estipulação do quantum 

indenizatório deve tomar por base, de forma não emocional, isenta e 

criteriosa as circunstâncias do fato, o grau da culpa, a duração do 

sofrimento, as partes psicológicas atingidas, as condições do ofensor e 

do ofendido e a dimensão da ofensa. A reclamante não possui restrições 

preexistentes ou posteriores no cadastro de inadimplentes em seu nome 

sendo ou não discutidas em juízo, assim, sopesando os fatos ocorridos e 

incontroversos nos autos, e ainda, os critérios comumente utilizados pelos 

Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do 

reclamado ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela 

parte reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e 

ainda, para desestimular a reclamada a agir com a negligência que restou 

demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar o reclamado 

a pagar 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) (17/06/2014). RECONHEÇO a inexigibilidade do 

débito no valor de R$ 190,81 (cento e noventa reais e oitenta e um 

centavos), incluso 10/04/2016. DETERMINO a exclusão definitiva do nome 

do Reclamante dos órgãos de restrição de crédito, em relação unicamente 

a este débito; INDEFIRO o Pedido de Justiça Gratuita da reclamante. Deixo 

de condenar o reclamado no pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, 

da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via recursal, aguarde-se 

manifestação do reclamante, apresentando cálculo do valor devido, 

visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do artigo 

523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o Executado para 

pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% 

(dez por cento). Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juíza 

de Direito, 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 pela 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, 15 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003457-12.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRNCIVALDO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003457-12.2017.8.11.0045. REQUERENTE: FRNCIVALDO PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos artigos 2º e 38, 

ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§2º e 4º do Novo 

Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos do FONAJE. 

A parte requerente alega em síntese, que não possui nenhum débito com a 

parte Reclamada, contudo seu nome foi inserido junto aos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida que desconhece. Por esses motivos requer 

a declaração de inexistência do débito e a condenação da Reclamada por 

danos morais. Em contestação, a Requerida contesta de forma genérica, e 

não junta aos autos documentos que corroborem suas alegações, 

mormente porque não trouxe a baila contrato assinado pela parte 

Reclamada. Assim, alega como fato constitutivo do seu direito a ilegalidade 

da cobrança dos débitos, e a parte requerida não logrou êxito em fazer 

prova do contrário. Efetivamente, do confronto/cotejo analítico do material 

cognitivo produzido no processo, deduz-se que a companhia requerida 

não comprovou, de maneira categórica, a regularidade/legitimidade da 

cobrança — ponto crucial/nodal que a requerida poderia lançar mão, para 

efeito de excluir a caracterização da responsabilidade civil e que, 

portanto, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de 

promover a sua comprovação [art. 373, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil; art. 14, § 3.º da Lei n.º 8.078/1990]. Por fim, não há olvidar 

que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o 

dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são 

passíveis de indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de 

falha na prestação de serviços, traduzida na cobrança indevida, dúvida 

não há que há violação a bem jurídico passível de indenização, 

prescindindo a efetiva comprovação da materialização do dano. Logo, 

reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, 

restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Entretanto, 

no caso em testilha, observo que a parte reclamante possui inscrição 

anterior à realizada pela empresa reclamada, sem notícia nos autos de que 

a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral 

indenizável no caso retratado em tela. Portanto, a parte Reclamante possui 

inscrição preexistente. Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, ementa: Súmula 385. Da anotação irregular em 

cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, 

quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao 

cancelamento. Assim, entendo que a parte reclamante não sofreu abalo 

de crédito, isto porque, preexiste legítima inscrição em seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito, não havendo o que se falar, portanto, em 

indenização por danos morais. Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial para o fim de: a) Declarar a 

inexistência do débito da parte Autora com a parte Ré, referente à dívida 

em litígio, determinando a exclusão do nome da parte Reclamada dos 

cadastros de inadimplentes referente ao contrato discutido nestes autos, 

no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de 

R$200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o limite dos 

Juizados Especiais; 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, 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-08.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BISPO DA SILVA (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: 

1000157-08.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ELIANE BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Dispensado o relatório, de acordo com o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 

1.046, §§2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 

e 162, ambos do FONAJE. A parte requerente alega em síntese, que 

recebeu duas faturas referentes ao mesmo mês, ou seja, referente ao 
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mês de setembro de 2017, uma no valor de R$51,41 (cinqüenta e um reais 

e quarenta e um centavos) e outra no valor de R$7,48 (sete reais e 

quarenta e oito centavos). Por esses motivos requer a condenação da 

Reclamada por danos morais. Inicialmente, destaco que a matéria é 

exclusivamente de direito, o que autoriza a proferir o julgamento 

antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, sendo importante consignar que as partes não manifestaram 

interesse na realização de audiência instrutória. Após detida análise dos 

documentos acostados junto à inicial, tenho que razão não assiste à parte 

Autora. Verifico, pelos documentos juntados pelo próprio autor (IDs: 

11377588 e 11377597), que a fatura no valor de R$7,48 (sete reais e 

quarenta e oito centavos) é referente aos encargos por atraso no 

pagamento da fatura do mês de setembro, não havendo que se falar em 

conduta ilícita por parte da Reclamada. Posto isto e por tudo mais que dos 

autos consta, julgo improcedente os pedidos formulados na petição inicial, 

resolvendo-se o mérito do feito,com supedâneo no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de proceder à condenação em honorários 

advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Damesma forma, fica 

a reclamada isenta do pagamento de custas judiciais, em razão do teor do 

art. 54 da Lei9.099/1995. 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. 

Lucas do Rio Verde/MT., 14 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka 

Almeida, Juíza Leiga. Vistos etc., I. Homologo a decisão proferida pela 

Juíza Leiga, conforme artigo 40 da Lei n.9.099/95. II. Int. Lucas do Rio 

Verde/MT., 16 de maio de 2018. Melissa Lima de Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000938-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

ADRIA MICHELE DA COSTA BARRADAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000938-30.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIA MICHELE DA COSTA 

BARRADAS REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos etc. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados 

nos artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 

2º e 4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, 

ambos do FONAJE. Em análise aos autos, depreende-se, que a parte 

Promovente deixou de comparecer à audiência de tentativa de conciliação 

(ID.12911406), em que pese ter sido devidamente intimada e não 

apresentou justificativa alguma para a sua ausência. Destaca-se que em 

âmbito de Juizados Especiais, é imprescindível a participação das partes 

em todas às audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da 

Lei nº 9.099/95, in verbis: “Art.51. Extingue-se o processo além doas 

casos previsto em Lei. I – quando o autor deixar de comparecer a 

qualquer das audiências do processo. (...)” Em razão do não 

comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há senão 

extinguir o processo sem julgamento do mérito. Diante da contumácia da 

parte Reclamante, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fulcro no Art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando, ainda, que 

não houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (Art. 

51, §2º, da Lei 9.099/95), CONDENO a parte Reclamante, no pagamento 

das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado 

28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação, sem que haja 

prévio pagamento das custas processuais deste feito. Nos termos do 

Artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para a MM. Juíza da 5ª Vara 

Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, para as providências cabíveis. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, 

arquive-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 21 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, 12 de junho de 2018. Melissa de 

Lima Araújo, Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003159-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PEREIRA DOS ANJOS ASSIS GOMES (REQUERENTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003159-20.2017.8.11.0045. REQUERENTE: VERA LUCIA PEREIRA DOS 

ANJOS ASSIS GOMES REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. 

Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o 

relatório FUNDAMENTO E DECIDO. 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 a audiência de 

conciliação de cuja presença é OBRIGATÓRIA. O artigo 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95, determina que o processo deverá ser extinto, sem julgamento 

do mérito, sempre que o autor, 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, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, 

com fulcro no art. 51, I, da Lei 9.099/95. Considerando ainda que não 

houve comprovação de que a ausência decorreu de força maior (art. 51, 

§2º, Lei 90.99/95 c.c. art. 334, §8º do CPC), CONDENO a parte Reclamante 

no pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no 

Enunciado 28/FONAJE, não podendo repetir o ajuizamento desta ação sem 

que haja prévio pagamento das custas processuais deste feito. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº .  9 .099/95.  BRAZ PAULO PAGOTTO Ju iz  Le igo 

____________________________________________________________

______________________________________________ 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, 24 de Julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-95.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NIPOFLEX SERVICOS ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME 

(REQUERENTE)

ARTUR DENICOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T.L. COMERCIO E MARKETING DE COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

MIGUEL CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000298-95.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NIPOFLEX SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E TERCEIRIZADOS EIRELI - ME REQUERIDO: MIGUEL 

CORREA, T.L. COMERCIO E MARKETING DE COLCHOES LTDA - ME 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 21 de maio de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos etc., I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei n. 9.099/95. II – Int. Lucas do Rio 

Verde/MT, 05 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo, Juíza de Direito.
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005031-70.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IRAN CLAUDIO BEZERRA FREITAS (REQUERENTE)

ANA CAROLINA BELLEZE SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1005031-70.2017.8.11.0045. REQUERENTE: IRAN CLAUDIO BEZERRA 

FREITAS REQUERIDO: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA 

Vistos. Defiro levantamento dos valores incontroversos depositados nos 

autos em favor do Autor. Intimem-se as partes nos termos do Provimento 

68/2018 do CNJ. Decorrido o prazo legal, expeça-se o alvará para 

liberação dos valores. Intime-se pessoalmente o Autor para tomar ciência 

desta decisão, nos termos do art. 450, §3º da CNGC. Intime-se o requerido 

para efetuar o pagamento do saldo remanescente, no prazo de 15 

(quinze) dias. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 14 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004226-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA MORANDINI (EXEQUENTE)

RAFAEL ALVES NESPOLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (EXECUTADO)

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte executada para manifestação no prazo legal quanto 

ao valor remanescente pleiteado pelo exequente.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 144017 Nr: 5633-78.2017.811.0045

 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: CLAUDIO SOUZA DA SILVA

 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.

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003532-51.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DELMAR ALESSI (EXEQUENTE)

ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA (ADVOGADO(A))

ANDREIA LEHNEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

PROCESSO N.º 1003532-51.2017.8.11.0045 VISTO. Recebo a emenda à 

inicial protocolada sob a Id n.º 10855099. Anote-se os dados do autor. No 

mais, cumpra-se a escrivania, o despacho de Id n.º 10688000. Às 

providências necessárias. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 99516 Nr: 5585-27.2014.811.0045

 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: ANTONIO VALMIR MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANNUCCE OTERO OSSUCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FONSECA VILLELA 

- OAB:9973/MT

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 82362 Nr: 1726-71.2012.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO ANTONIO PASSARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA TELES PIRES S/A, CAROLINA 

STOTERAL BRUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.111v., no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81574 Nr: 797-38.2012.811.0045

 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: LAIS LAINE BATISTA RESPLANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CREDITO FINANCIAMENTO - 

FINANCEIRAS A/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Intimação da advogada da parte autora para manifestar-se acerca do 

retorno do AR juntado à fl.187., no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110112 Nr: 4006-10.2015.811.0045

 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: SABINA MARTINS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everton Covre - 

OAB:MT/15.255, FERNANDA DENICOLO - OAB:MT/17.713

 Certifico que após a juntado do ofício de pp. 48/60, impulsiono os autos a 

fim de intimar as partes para apresentarem alegações finais no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, primeiro o autor, após o requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 152553 Nr: 1450-30.2018.811.0045

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA ANTONIO HUBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HUBER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MAURIOS KUHN - 

OAB:PR/27.341

 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.16. 
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No prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 95117 Nr: 1995-42.2014.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASS. DO CENTRO NORTE DO MT - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TREVO EDITORA GRAFICA LTDA-ME 

(GRAFICA TREVO), MARGA ARNOLD, ROSALINO MELO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULCIMAR ZUCHI - 

OAB:15248-A/MT

 Posto isto, na forma do artigo 487, inciso I, do NCPC, JULGO 

IMPROCEDENTE os embargos monitórios. Por conseguinte, na forma do 

artigo 702 do NCPC, DECRETO a constituição em título executivo judicial, de 

consequência DEFIRO a conversão do mandado monitório em mandado 

executivo.Em razão da sucumbência que lhe é imposta, CONDENO a 

requerida/embargante ao pagamento de custas, despesas e honorários 

advocatícios, este que ARBITRO, na forma do artigo 82, § 2º do NCPC, em 

15% (quinze por cento), incidente sobre o valor dado à causa. Após o 

trânsito em julgado, intimem-se as partes a requererem o que entenderem 

de direito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento. Nada 

sendo requerido, pagas eventuais custas, arquivem-se os autos, 

observadas as formalidades legais. P. R. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 97440 Nr: 3896-45.2014.811.0045

 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: ALAN CRISTIAN DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE 

APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO AUGUSTO 

CORRÊA DE MORAES - OAB:10416

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO 

ORDINÁRIA PARA ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MATERIAIS E MORAIS, de consequência, CONDENO a parte 

requerida SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APREDNIZAGEM INDUSTRIAL 

ao pagamento de DANOS MATERIAIS no valor de R$ 360,00 (trezentos e 

sessenta reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês (art. 406 do CC, c/c art. 161, §1º, do CTN) e correção monetária, pelo 

INPC, ambos a partir da citação (art. 405 do CC). E ainda, ao pagamento de 

indenização a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406 do CC, 

c/c art. 161, §1º, do CTN) e correção monetária, pelo INPC, ambos a partir 

desta data (art. 405 do CC).Como a parte autora decaiu em parte mínima 

de seu pedido, condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários 

advocatícios, que fixo em 15 % (quinze por cento), incidente sobre o valor 

da condenação, nos termos dos art. 85, § 2º c/c art. do CPC e custas 

processuais.Com o trânsito em julgado, certifique-se e intimem-se as 

partes a requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15(quinze) 

dias, sob pena de arquivamento.P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 84180 Nr: 3697-91.2012.811.0045

 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: MARLENE SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – 

NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVAS – CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO 

EM PAGAMENTO, PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE 

REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDOS DE LIMINARES ACAUTELATÓRIAS, 

em trâmite entre as partes acima identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo, 

conforme petição juntada às pp. 263/264, requerendo a sua homologação 

e suspensão do feito até o cumprimento integral da avença.

Assim, verificando que o instrumento do acordo fora assinado pelos 

advogados das partes, os quais possuem poderes para transigir, 

conforme procurações e substabelecimentos encartados às pp. 34 e 

250/251.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o presente acordo havido entre as partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, fazendo-o por sentença.

Custas pela requerente, Contudo suspensa a exigibilidade do pagamento 

da parte tocante autora, eis que beneficiário da gratuidade da justiça, (art. 

98, § 3°, do CPC).

 Honorários conforme pactuado.

As partes renunciaram ao prazo recursal, certifique-se o transito em 

julgado e as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas 

de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 105488 Nr: 1530-96.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGD, LD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MARZARI - 

OAB:MT/15507, DANUSA SERENA ONEDA - OAB:13.124-B/MT, 

MARCELA SANTANA MIRANDA - OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO HERRERA BERTONE 

GUSSI - OAB:MT/11.259-B, Fernando Mateus dos Santos - 

OAB:MT/9.671-A

 Vistos, etc.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, em tramite entre as 

partes acima identificadas.

Em petição de p. 45v, o executado informou a quitação integral do débito, 

requerendo a extinção da presente demanda. A pp. 48/49 foi informado o 

falecimento do executado.

Ordenada a Intimação do Requerente no endereço constante nos autos, 

foi informada sua mudança de endereço, conforme certidão de p. 57, 

presumindo que houve sua intimação (art. 274, paragrafo único do CPC).

Assim, considerando que houve o adimplemento integral da obrigação. Por 

isto, DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Sem custas, em razão da gratuidade de justiça.

Transitada em julgado arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 36400 Nr: 1428-50.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE 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

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃÇO HIPOTECÁRIA, tendo as partes acima 

identificadas.

As partes, conforme petição juntada nas pp. 209/212, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelos executados com 
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firma de suas assinaturas reconhecidas em Cartório, bem como pelos 

procuradores da parte exequente, os quais possuem poderes para 

transigir e fazer acordos, conforme procurações acostada pp. 17 e 54, 

168, a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos os acordos havidos (pp. 209/212) entre as partes nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada para o pagamento do 

valor total do acordo, qual seja 25.06.2019, conforme os termos 

pactuados.

Sem custas remanescentes, eis que já recolhidas quando da propositura 

da demanda (pp. 47/49, 55, 87/87) e honorários advocatícios da forma 

pactuada (pp.209/212).

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a Sra. 

Gestora, o trânsito em julgado da presente sentença.

Ultimada as providências acima, aguardem-se o cumprimento do pactuado, 

pelo prazo (25.06.2019) acima estipulado.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96953 Nr: 3501-53.2014.811.0045

 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: JULIO CESAR LARGURA, GISELE CORREIA 

CARNELOCCI LARGURA, GIULIANI NICOLI CARNELLOCI LARGUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO COSTA ALVES, POSTO 2001 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT/14916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO PUCCINI MEDEIROS 

- OAB:MS/6736, ARY RAGHIANT NETO - OAB:MS/5449, LÚCIA MARIA 

TORRES FARIAS - OAB:8109, MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - 

OAB:MS/7.146

 Compulsando os autos verifica-se que o edital de citação do requerido 

Adriano Costa Alves, não encontra-se acostado aos autos.

Proceda a gestora diligência no sentido de verificar se o edital de citação 

do requerido foi expedido e publicado, certificando o decurso de prazo 

para contestação e, caso não tenha sido realizada a citação, expeça-se 

novo edital e publique-se, certificando o decurso de prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96953 Nr: 3501-53.2014.811.0045

 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: JULIO CESAR LARGURA, GISELE CORREIA 

CARNELOCCI LARGURA, GIULIANI NICOLI CARNELLOCI LARGUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO COSTA ALVES, POSTO 2001 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT/14916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO PUCCINI MEDEIROS 

- OAB:MS/6736, ARY RAGHIANT NETO - OAB:MS/5449, LÚCIA MARIA 

TORRES FARIAS - OAB:8109, MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - 

OAB:MS/7.146

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, item 

7.5.2 (CNGC/MT, itens 6.4.3.1 e 6.16.7.22), impulsiono estes autos a fim de 

intimar o(s) advogado(s) da Parte Autora, via DJE, para enviar para o 

endereço de email "lucasdorioverde.6vara@tjmt.jus.br", em arquivo Word, 

resumo da inicial, no prazo legal, para expedição de edital de citação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 35493 Nr: 543-36.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DEMARCO, CLEUNICE NODARI 

DEMARCO, MILTON NODARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412-A/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃÇO HIPOTECÁRIA, tendo as partes acima 

identificadas.

As partes, conforme petição juntada nas pp. 206/209, entabularam acordo 

requerendo a sua homologação.

Pois bem, verificando que o acordo fora assinado pelos executados com 

firma de suas assinaturas reconhecidas em Cartório, bem como pelos 

procuradores da parte exequente, os quais possuem poderes para 

transigir e fazer acordos, conforme procurações acostada pp. 15 e 32, 

98/99, a homologação de rigor se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos os acordos havidos (pp. 206/209) entre as partes nos termos do 

art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

SUSPENSO o trâmite processual até a data aprazada para o pagamento do 

valor total do acordo, qual seja 25.06.2019, conforme os termos 

pactuados.

Sem custas remanescentes, eis que já recolhidas quando da propositura 

da demanda (pp. 26/28, 34, 54/55) e honorários advocatícios da forma 

pactuada (pp. 206/209).

As partes renunciaram ao prazo recursal, assim, certifique-se a Sra. 

Gestora, o trânsito em julgado da presente sentença.

Ultimada as providências acima, aguardem-se o cumprimento do pactuado, 

pelo prazo (25.06.2019) acima estipulado.

 P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 96953 Nr: 3501-53.2014.811.0045

 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: JULIO CESAR LARGURA, GISELE CORREIA 

CARNELOCCI LARGURA, GIULIANI NICOLI CARNELLOCI LARGUNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO COSTA ALVES, POSTO 2001 LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO FERNANDES - 

OAB:MT/14916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO PUCCINI MEDEIROS 

- OAB:MS/6736, ARY RAGHIANT NETO - OAB:MS/5449, LÚCIA MARIA 

TORRES FARIAS - OAB:8109, MÁRCIO ANTÔNIO TORRES FILHO - 

OAB:MS/7.146

 Vistos em correição.

Processo em ordem, cumpra-se o despacho retro.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 102808 Nr: 151-23.2015.811.0045

 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: AM DE SOUZA PROMOÇÕES - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE VEÍCULOS MOTOS E 

TRANSPORTES GUSE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Impulsiono os autos para intimação das partes para juntarem o 

comprovante de transferência do veículo, bem como para dizer se houve 

acordo quanto aos danos morais, nos termos do despacho proferido em 

audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 43141 Nr: 3447-92.2011.811.0045

 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: ENGENHO CERRADO COMÉRCIO DE BEBIDAS 

DESTILADAS LTDA, CHRISTIAN BENDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERART SCHLENDER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:7.044 -B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347, 

EDENIR RIGHI - OAB:8484/MT

 Vistos.

Intime-se a parte requerida, para que manifeste-se acerca da certidão de 

p. 822, requerendo o que entender de direito. Prazo: 15 (uinze dias.

Após manifestação, ou certificado o decurso do prazo in albis, voltem os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 92977 Nr: 245-05.2014.811.0045

 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: NEUSA ULLRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758/MT, RAFAEL WASNIESKI - OAB:15469A/MT, RICARDO 

ROBERTO DALMAGRO - OAB:12205-A/MT, WILLIAM DOS SANTOS 

PUHL - OAB:24067/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA FEDERAL EM 

MATO GROSSO - OAB:

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 98450 Nr: 4744-32.2014.811.0045

 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: BANCO FIAT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILU CATARINA STOCKER DAL PRÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FLAVIO RIBEIRO - 

OAB:66.919/SP, Whashington Faria Siqueira - OAB:18.071-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ALCIDES BASSO - 

OAB:6252/MT, NOELI ALBERTI - OAB:4061/MT

 Certificado o trânsito em julgado da sentença, impulsiono os autos para 

intimar as partes a requererem o que entender de direito no prazo de 30 

dias, conforme provimento 12/2017-CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 22609 Nr: 471-54.2007.811.0045

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MIGUEL HOFFMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE DASSOLER - 

OAB:9.926-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA CAROLINE 

TRECHAUD - OAB:14099, MÁRIO CARDI FILHO - OAB:3.584-A

 VISTOS, ETC.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em trâmite entre as partes acima 

identificadas.

Compulsando os autos, verifica-se que a fora determinada a intimação da 

parte exequente (p.126), para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção e arquivamento.

À p. 127, fora certificado o decurso do prazo in albis para a parte 

requerida se manifestar.

Posto isto, considerando que a parte exequente não demonstrou interesse 

no prosseguimento do feito, bem como por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbia, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) 

dias, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do CPC.

Sem custas, diante do pagamento pp. 18/19, 110/111

 Transitada em julgado arquivem-se os autos dando-se as baixas de 

praxe.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113416 Nr: 5732-19.2015.811.0045

 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: CESAR AUGUSTO DE DEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S.ª

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, para DECLARAR a 

inexistência da dívida relativa ao contrato n.º E0001112Z294710, no valor 

de R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos).Oficie-se ao 

SPC/SERASA determinado a retirada definitiva do nome da Requerente do 

cadastro de inadimplentes, referente à dívida declarada inexistente nestes 

autos.Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), condeno 

o Autor na proporção de 50% (cinquenta por cento) e parte requerida no 

restante de 50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Condeno ainda o Requerente, no pagamento de 

honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no 

percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a Requerida no 

pagamento de honorários devidos ao advogado do autor, arbitrados na 

proporção de 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2º, CPC), vedada a 

possibilidade de compensação (art. 85, § 14, do CPC).Contudo, suspendo 

a exigibilidade do pagamento referente às custas e honorários pelo Autor, 

pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da justiça 

gratuita (art. 98, § 3º do CPC).Por fim, proceda-se com a retificação do 

polo passivo da demanda, devendo constar a CLARO S/A. Ao 

Distribuidor.Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais 

e, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se o presente feito, 

dando-se às devidas comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 113492 Nr: 5784-15.2015.811.0045

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENILSON CASTRO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR ALIPIO AZEVEDO 

BORGES - OAB:RO-13.975

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, com fulcro no art. 487, 

I, do CPC, para DECLARAR a inexistência da dívida relativa ao contrato n.º 

0000000068536730, no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e 

noventa centavos), confirmando em definitivo a liminar concedida nos 

autos (p. 33 e verso) e, CONDENO a parte Requerida ao pagamento do 

valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com juros de 

mora de 1% (um por cento), incidentes a partir da data da citação (art. 

405, do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data. Por fim, 

condeno a Requerida, ao pagamento das custas processuais e honorários 

sucumbenciais, no importe de 15% (quinze por cento) incidente sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Após o trânsito 

em julgado, cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido 

no prazo legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas 

comunicações, anotações e baixas de praxe.P.R.I.C.

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84180 Nr: 3019-51.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Antonio Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci João Dendena, Sibila Terezinha Dendena, 

Rafael Dendena, Weyla Rosicler da Silva Dendena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT 9.180/O, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Toledo 

Ribeiro - OAB:OAB/MT 2311, Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9.661-A-MT

 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 Nota de Devolução nº 1635 

juntada nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 2038 Nr: 2740-12.2005.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Rodrigues de Azeredo, Pedro 

Severino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alair Fernandes Santiago - 

OAB:6241, Ana Lidia Alves de Souza - OAB:14932, Eduardo José 

Gonçalves Santiago - OAB:30193, José Carlos Sobrinho - 

OAB:14561, Laryssa Marçal de Castilho - OAB:42104/GO

 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 o cumprimento do mandado de 

penhora e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 8903 Nr: 1175-47.2004.811.0021

 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: Ricardo Maras, Espólio de Miloslav Maras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Daniel Rodrigues, Benedito Faustino, 

Jose Dutra Filho, Maria Inês da Silva, Maria Marlene Pereira Faustino, Morro 

Vermelho Maquinas Agricolas Ltda, Miloslav Maras, Edson de Souza Lima, 

Maria Aparecida Novais Lima, Sara Dalva Maras, Evaristo Trentin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roselmar Vicente de Lima - 

OAB:4471-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 94402 Nr: 3446-77.2014.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergio Miguel de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Losango Financeira Promotora de Vendas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Vieira de 

Figueiredo - OAB:7627-A/MT, Joaquim Felipe Spadoni - 

OAB:6197/MT, Jorge Luiz Miraglia Jaudy - OAB:6735/MT, José 

Edgard da Cunha Bueno Filho - OAB:OAB/MT 13.604-A, REINALDO 

LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - OAB:17209-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Intimação do advogado da parte 

Apelada, para que se manifeste(m) requerendo o que entender(em) de 

direito acerca do Recurso Adesivo interposto, e querendo, apresente as 

suas contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 

1.010, parágrafo 1º do Código de Processo Civil.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000890-80.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE MARIA CALACA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ RAIMUNDO COUTINHO DOS REIS (RÉU)

ADRIANO DE OLIVEIRA RESENDE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE MEINBERG CEROY

 

Referência: autos n.º 1000890-80.2017.8.11.0021 AUTOR: SOLANGE 

MARIA CALACA Recebo o requerimento objeto do id nº 10897534 como 

embargos de declaração. Por consequência e considerando tratar-se de 

objeção parcial à composição havida entre as partes, nos termos do art. 

1.023, § 2º, do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora, para 

querendo, manifestar-se em 05 (cinco) dias, sobre os pedidos formulados 

no id nº 10897534. Intimem-se e cumpra-se. Água Boa, 27 de agosto de 

2018 Alexandre Meinberg Ceroy Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001164-10.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS BENTO DE RESENDE (ADVOGADO(A))

LUIS FAUSTINO DAMIAO PINTO BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA BRAGA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN LOUIS MAIA DIAS

 

Referência: autos n.º 1001164-10.2018.8.11.0021 REQUERENTE: LUIS 

FAUSTINO DAMIAO PINTO BRAGA Trata-se de pedido de ALVARÁ DE 

CREMAÇÃO do corpo de CRISTIANE APARECIDA DE OLIVEIRA BRAGA 

c/c PEDIDO DE TRANSLADO DE RETORNO PARA ÁGUA BOA-MT. Consta 

da inicial que a de cujos Cristiane Aparecida de Oliveira Braga, faleceu no 

dia 23.08.2018, em sua residência via asfixia mecânica, ou seja, 

enforcamento suicida com corda, consoante certidão de óbito anexada ao 

feito. Segue a narrativa no sentido de que sempre foi da sua vontade, ser 

cremada, fato ensejador do presente pedido que cinge-se à postulação de 

alvará para cremação e posterior translado da urna para o Município de 

Água Boa-MT. A inicial veio acompanhada com procuração, documentos 

pessoais da de cujos bem como de seu esposo (ora peticionante), 

respectiva certidão de casamento, certidão de óbito, translado de cadáver 

exarado pela Douta Delegada de Polícia Judiciária Civil, Boletim de 

Ocorrência e autorização de cremação exarada por familiar responsável 

acompanhado de duas testemunhas. Vieram-me os autos conclusos. É o 

necessário à análise e decisão. Tratam-se os presentes autos de pedido 

de autorização judicial para proceder à cremação do corpo da de cujos 

Cristiane Aparecida de Oliveira Braga, falecida na data de 23.08.2018, 

nesta Cidade e Comarca de Água Boa-MT. A Lei nº. 6015/73 assim 

disciplina: "Art. 77 - Nenhum sepultamento será feito sem certidão, do 

oficial de registro do lugar do falecimento, extraída após a lavratura do 

assento de óbito, em vista do atestado de médico, se houver no lugar, ou 

em caso contrário, de duas pessoas qualificadas que tiverem presenciado 

ou verificado a morte. (Renumerado do art. 78 com nova redação, pela Lei 

nº 6.216, de 1975). [...] § 2º A cremação de cadáver somente será feita 

daquele que houver manifestado a vontade de ser incinerado ou no 

interesse da saúde pública e se o atestado de óbito houver sido firmado 

por 2 (dois) médicos ou por 1 (um) médico legista e, no caso de morte 

violenta, depois de autorizada pela autoridade judiciária. (Incluído pela Lei 

nº 6.216, de 1975)." Reputo justificada na espécie, a pertinência da 

pretensão para o fim de autorizar a cremação postulada, observadas 

todas as precauções necessárias e as exigências pertinentes da 

autoridade sanitária para a execução do ato. Isso porque, o pedido veio 

devidamente acompanhado da certidão de óbito da de cujos e boletim de 

ocorrência lavrado por autoridade competente, sendo, portanto, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 303 de 805



incontroversos o fato e as circunstâncias narrados, translado de cadáver 

exarado pela Autoridade de Polícia Judiciária Civil, por meio do qual a 

Douta Delegada de Polícia expressamente autoriza que o corpo seja 

transladado, via terrestre, para cremação no Crematório 

Contil-construções, além de autorização para cremação subscrita pelo 

familiar responsável acompanhado de duas testemunhas cujas 

assinaturas obtiveram firma reconhecida em cartório, inclusive com a 

declaração de LUIS FAUSTINO (VIÚVO) de que ser cremada após sua 

morte era o desejo em vida da falecida CRISTIANE. Não obstante, constou 

expressamente da inicial que era da vontade da de cujos, a cremação. 

Ademais, a certidão de óbito fora exarada por médico legista que atestou 

de forma expressa como causa mortis, enforcamento suicida por corda. 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 77, § 2º, da lei 6.015/73, 

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e, por consequência, determino a 

expedição de alvará para cremação do corpo de CRISTIANE APARECIDA 

DE OLIVEIRA BRAGA, portadora do CPF nº 006.089.389-39, filha de Maria 

Luiza de Oliveira, cujo ato realizar-se-á no Crematório Contil-Construções, 

observando-se as precauções necessárias e as exigências sanitárias 

pertinentes. Determino também, a expedição de alvará para translado de 

retorno da urna com o material cremado, a esta Comarca de Água Boa-MT, 

para que permaneça em posse do esposo da de cujos, ora peticionante, 

devendo posteriormente ser oficiado o registro de pessoas naturais, onde 

fora lavrado o óbito, acerca da cremação e depósito das cinzas na 

responsabilidade do requerente, para as retificações atinentes. Registro 

por fim que o transporte do cadáver ao ato de cremação, deverá ser 

efetuado nos termos constantes do translado de cadáver exarado pela 

Autoridade de Polícia Judiciária Civil, colacionado à inicial. Considerando 

que a presente comarca é servida por bancos de dados eletrônicos de 

registros e movimentações processuais, nos termos do Artigo 317, 

parágrafo 4º da Consolidação das Normas da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGCJ/MT, aprovada pelo Provimento 

n.º 41/2016-CGJ, fica dispensado o registro da sentença. Dou esta por 

publicada com a inserção no sistema informatizado PJE/TJMT. Intime-se. 

Cumpra-se. Água Boa, 24 de agosto de 2018 JEAN LOUIS MAIA DIAS Juiz 

de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 84719 Nr: 3555-62.2012.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Pezzini, Waldir Pessini, Ana Lucia 

Pessini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski Machado - 

OAB:25276/PR, Stephany Mary Ferreira Regis da Silva - 

OAB:53.612/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 207 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 13087 Nr: 29-97.2006.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bunge Fertilizantes S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aluir Schneider

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - OAB:MT - 

2152/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo, requerendo o que entender de direito 

em termos de prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de 

Justiça de fl. 160 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 113322 Nr: 4327-83.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Michele Jaqueline Pezzini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA GALLE EBELING - 

OAB:8556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Liele Santini - OAB:22376/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu advogado, para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova 

o andamento do processo requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 59 

dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 118138 Nr: 940-26.2017.811.0021

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Gonçalves Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acacio Alves Souza - 

OAB:OAB/MT 14.724-B, Simone Alves da Silva - OAB:OAB/TO 6835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Alexandre Rodante 

Buissa - OAB:OAB/SP 181.949

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus patronos constituídos, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos, tendo em vista a petição do Perito Judicial de fls. 

366/372.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 88343 Nr: 2766-29.2013.811.0021

 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: Alécio Klein

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108569 Nr: 1584-03.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilidio David Rezende Neto, Ilídio David de 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento do processo 

requerendo medidas úteis ao seu prosseguimento, tendo em vista a 

certidão de decurso de prazo de fl. 100 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 109195 Nr: 1974-70.2016.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Lombardi de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Paulo da Silva - 

OAB:OAB/MT 21.772/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO: INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, por meio de seus representantes processuais, para que, no 

prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentem nos autos seus 

memoriais finais, nos termos do item 2 do Despacho de fl. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 93802 Nr: 3004-14.2014.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Dias de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportes e Turismo Ltda, Verde 

Transportes LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 111 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 7260 Nr: 99-85.2004.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBdSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Luis Bortolini - 

OAB:16.808-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo e requeira medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fl. 101 

dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 95001 Nr: 3830-40.2014.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRC, LFdM, MPdO, OCdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: a intimação do advogado da parte 

Requerente/Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o 

pagamento das diligências do Oficial de Justiça referentes ao(s) 

mandado(s) de Penhora, Avaliação e intimação expedido(s) nos autos, 

devendo ser colacionado ao feito, comprovante/recibo e a guia do 

pagamento. Fica advertido o Sr. Advogado que o pagamento das 

diligências deverá ser efetuado obrigatoriamente através da Central de 

Pagamento de Diligências - CPD, disponível no site do TJMT, conforme 

Provimento 07/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça. Obs.: no caso de 

impossibilidade de pagamento das diligências pelo referido Sistema, em 

virtude de não cadastramento do endereço de cumprimento no Sistema, 

deverá o Sr. Advogado solicitar o cadastramento do mesmo à Central de 

Mandados desta Comarca, no mesmo prazo, informando a localização 

exata do endereço de cumprimento do mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 2236 Nr: 53-09.1998.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCOMEX - Transp. Com. Imp. Exp. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA FARIAS CORREA DA 

COSTA - OAB:NON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

retorno dos autos a 1ª Instância, para que, querendo, manifestem-se com 

o que entenderem de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108322 Nr: 1463-72.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMA, Alaíde Martins da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Jardim Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A, Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - 

OAB:20700-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis ao 

seu prosseguimento, tendo em vista a devolução da carta precatória com 

DILIGÊNCIA NEGATIVA, conforme fl. 45.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31540 Nr: 540-56.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CACILDO CLAUDINO WEBER

 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: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:11.065-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados constituídos nos autos, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestem-se nos autos com o que entenderem de direito, 

tendo em vista a proposta de honorários apresentada pelo Perito Judicial 

às fls. 370/373 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 113405 Nr: 4377-12.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingú - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael David de Rezende, Caetano Ferreira de 

Rezende, Divino Luiz de Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Diniz Lopes - 

OAB:10867/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifeste-se nos autos com o que entender de direito, nos termos do 

item 2 do Despacho de fl. 100, tendo em vista a juntada da petição do 

requerido às fls. 110/118 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 2591 Nr: 69-60.1998.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flavio Neri Kaufmann, ANTÔNIO VITOR MENNA 

BARRETO DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉRI PERIN - OAB:RS - 25883, 
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PAULO C. S. B. BERTOL - OAB:RS - 31466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8521/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, 

por meio de seu patrono constituído, para que, caso queira, no prazo de 

10 (dez) dias, manifeste-se nos termos do item 2 do Despacho de fl. 584, 

acerca da manifestação do Perito Judicial, juntada às fls. 593/611.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31723 Nr: 723-27.2010.811.0021

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Antônio Knob

 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: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meio 

de seus advogados constituídos, para que, caso queiram, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestem-se acerca da petição do Perito Judicial, juntada às 

fls. 568/571.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 108684 Nr: 1652-50.2016.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Elenir da Fontoura Ferraz, Eduardo 

Ferraz da Silva, Denilson Ferraz da Silva, Maria da Fontoura Ferraz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tiago Canan - OAB:OAB/MT 

9.180/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE, 

por meio de seu patrono constituído, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

promova o andamento do processo, requerendo medidas úteis ao seu 

prosseguimento, tendo em vista a certidão da Oficiala de Justiça de fl. 61.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 31536 Nr: 536-19.2010.811.0021

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izidoro Miguel Lorini

 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: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56918/PR

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DAS PARTES, por meios 

de seus patronos constituídos, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem-se nos autos, caso queiram, acerca da manifestação do Perito 

Judicial, juntada às fls. 553/557 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 107825 Nr: 1220-31.2016.811.0021

 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: Kleber Paixão Gomes Jardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9.661-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Estado - 

OAB:, Rafael Sganzerla Durand - OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seus patronos constituídos, para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, caso queira, manifeste-se nos autos com o que entender de direito 

acerca dos Embargos de Declaração interpostos pelo requerido às fls. 

274/278 dos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 2236 Nr: 53-09.1998.811.0021

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCOMEX - Transp. Com. Imp. Exp. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA FARIAS CORREA DA 

COSTA - OAB:NON

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irma de Fatima Fink - 

OAB:4557, Selso Lopes de Carvalho - OAB:3556-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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 878 Nr: 445-12.1999.811.0021

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Marino Haas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3608-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO (ADVOGADO(A))

PHILIPPE WELLINGTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do promovente 

para no prazo de 10 (dez) dias , manifestar-se sobre a juntada dos 

documentos do executado id. 14937933, ou seja, pagamento da 

condenação ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001070-96.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA APOLINARIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

JARBAS DE QUADROS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARBAS DE QUADROS REIS (EXECUTADO)

 

MANDADO DE INTIMAÇÃO PAGAMENTO 15 DIAS (LEI Nº 9.099/95) 

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) ALEXANDRE 

MEINBERG CEROY NÚMERO DO PROCESSO: 1001070-96.2017.8.11.0021 

ESPÉCIE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQÜENTE: Nome: 

CARMELITA APOLINARIO DE SOUZA Endereço: Rua c-09, 170, Guaruja 

expansão, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 ADVOGADO: DEFENSRIA 

PÚBLICA. EXECUTADO(A): JARBAS DE QUADROS REIS Endereço: RUA D, 

N. 176, JARDIM TROPICAL - AGUA BOA-MT. e RUA 03, N. 344, CENTRO - 

AGUA BOA-MT. FINALIDADE: PROCEDA-SE A INTIMAÇÃO da parte 

Executada, supra qualificada, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento da integralidade da dívida exeqüenda, no valor de R$ 
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1.100,00 (HUM MIL E CEM REAIS), conforme r. despacho, sob pena de ser 

acrescido ao montante do débito multa no percentual de 10% sobre o valor 

atualizado do débito (artigo 475-J do CPC e enunciado 105 do fonage), 

sem prejuízo dos atos processuais necessários para a expropriação de 

tantos bens quantos forem necessários para a satisfação da obrigação 

pecuniária em comento. DESPACHO : Segue em anexo . Água Boa - MT, 

24 de AGOSTO de 2018. Eleonora Bissolotti Gestora Judicial Designada 

Sede do juizado e Informações: Av. Julio de Campos Nº 390 Bairro: Centro 

Cidade: Água Boa-MT Cep:78635000 Fone: (66) 3468-1694

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

 Finalidade: Intimar o(s) advogado(s) do(s) réu(s) da sentença de 

fls264/266, dispositivo abaixo transcrito: 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1026248 Nr: 7061-70.2017.811.0021

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Carlos da Silva, Arlan Cardoso de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Selke da Luz - 

OAB:22277/O, Jose Renato de Moraes - OAB:OAB/MT 13330-A, 

Pedro Henrique Ribeiro de Carvalho - OAB:20700-O

 DESPACHO

Em que pese à certidão do Gestor Judiciário juntada à fl. 289, verifico que 

o advogado constituído pelos réus foi intimado pessoalmente mediante 

carga dos autos no dia 23/07/2018, protocolando a interposição do 

recurso de Apelação somente no dia 07/08/2018, não sendo tempestivo 

para nenhum dos réus.

 Sendo assim, não recebo o referido recurso de Apelação interposto pela 

defesa dos réus às fls. 280/287, vez que, de acordo com o disposto no 

art. 593 I, do Código de Processo Penal, houve a preclusão temporal.

Diante disso, após o transito em julgado, cumpra-se conforme 

determinações exaradas na sentença de fls. 259/264.

Cumpra-se.

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 75/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Igor Ca valcante de Souza, matrícula 

13494, Gestor Judiciário da 2ª Vara desta comarca, estará participando da 

apresentação da versão 2.0 - Processo Judicial Eletrônico PJE na comarca 

de Rondonópolis-MT, no dia 27/08/2018,

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora MARIA HELOISA MICHELONI, matrícula n. 9070, 

para exercer as funções de Gestora Judiciária Substituta na escrivania da 

2ª vara durante a ausência do titular, ou seja , no dia 27/08/2018, 

exercendo todas as atribuições e deveres inerentes ao desempenho do 

cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 24 de agosto de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 74/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora SALMA CORREA DE MORAES PEREIRA, 

matrícula 2785, Gestora Judiciári a da 1ª Vara desta comarca, estará 

participando da apresentação da versão 2.0 - Processo Judicial Eletrônico 

PJE na comarca de Rondonópolis-MT, no dia 27/08/2018,

RESOLVE:

DESIGNAR o servidor JOSÉ AILTON DE FREITAS, matrícula n. 6179, para 

exercer as funções de Gestor Judiciário Substituto na escrivania da 1ª 

vara durante a ausência da titular, ou seja , no dia 27/08/2018, exercendo 

todas as atribuições e deveres inerentes ao desempenho do cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 24 de agosto de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 73/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Cristiane Tolentino de Barros, matrícula 

11787, Gestora Geral desta comarca, está convocada pelo Tribunal de 

Justiça no dia 30/08/2018 para participar do curso "Sistema de Gestão de 

Pessoas SPGWEB 2ª turma" na Escola dos Servidores em Cuiabá-MT, com 

data para saída dia 29 e retorno dia 31/08/2018,

 RESOLVE:

DESIGNAR o servidor MAURO DE OLIVEIRA SANTOS, matrícula n. 4254, 

para exercer as funções de Gestor Geral durante a ausência da titular, ou 

seja, no período de 29 a 31/08/2018, exercendo todas as atribuições e 

deveres inerentes ao desempenho do cargo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Alto Araguaia-MT, 24 de agosto de 2018

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 58768 Nr: 1495-51.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDIAS DA SILVA OLIVEIRA, JOÃO PAULO 

GONZALES DE CASTRO, BRUNO DA SILVA MARQUES, CRISTIANO SILVA 

MOURA, JEAN CORNÉLIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:27.669/GO, WILLIAM SANTOS ARAUJO - OAB:2.644/

-MT

 Código n.º 58768

Vistos.

Ante a necessidade de adequação de pauta, redesigno a audiência 

instrutória para o dia 11 de setembro de 2018, às 13h00min (horário oficial 

do Mato Grosso).

Cumpra-se.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 16 de julho de 2018.

Ivan Lúcio Amarante
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 62736 Nr: 773-80.2015.811.0020

 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: FÁBIA MARIA REZENDE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAÚJO JÚNIOR - 

OAB:15341-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 62736Vistos. (...). Por tais motivos, INDEFIRO o pedido liminar, 

DETERMINANDO: I – INTIME-SE a Requerente para retificar o polo passivo, 

haja vista o óbito do Requerido, devendo fazer constar seu espolio; II – 

Com a retificação, cite-se o Requerido para apresentar contestação no 

prazo legal, sob pena de revelia; III – Com a contestação, intime-se a 

Requerente para que, se desejando, impugnar, no prazo legal. IV – Após, 

intimem-se as partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. V – cumpridas as 

determinações, torem os autos conclusos para deliberações.Cumpra-se, 

realizando e expedindo o necessário. Às providências. Cumpra-se.Alto 

Araguaia - MT, 23 de agosto de 2018.IVAN LÚCIO AMARANTEJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 74950 Nr: 3396-83.2016.811.0020

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ANTONIA ADRIANA GONÇALVES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FALCETE DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Ribeiro Domingues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 74950

Vistos, 11ª Semana “Justiça pela Paz em Casa”.

Haja vista o contido na certidão de referência 40, dê-se vistas ao 

Ministério Público Estadual para se manifestar e/ou requerer o que 

entender de direito, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Ás providências.

Alto Araguaia – MT, 21 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89141 Nr: 5708-95.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ARAGUAINHA, DELVA 

RODRIGUES OLIVEIRA DUTRA, DOMINGOS MENDES DE MATOS FILHO, 

ADEMILSO ALVES DE OLIVEIRA, ISOLINA CARRIJO BATISTA, EDUARDO 

DE SOUZA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Vistos. Consigne-se que as partes presentes se comprometeram a 

regularizar a situação/regularização das fossas no prazo de 45 dias, 

sendo que, decorrido o prazo assinalado será realizada nova audiência de 

conciliação no dia 7 de novembro de 2018, às 14 horas (horário oficial do 

Estado), a fim de saber se a situação atual foi devidamente regularizada. 

No mais, arbitro o montante de 4 URHs à D. Advogada Nomeada Ad Hoc, 

por atuar nesta oportunidade em face dos Requeridos. Às providências. 

Saem as partes presentes pessoalmente intimadas para comparecerem à 

oralidade designada para data futura.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 95819 Nr: 2380-26.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 95819

 Vistos.

 Tendo em vista o pedido de reconsideração de ato apresentado, 

secundado pela manifestação Ministerial, intime-se o Estado de Mato 

Grosso, por meio de sua PGE- Procuradoria Gera do Estado, 

oportunizando-lhe, em desejando, o prazo de 72 (setenta e duas) horas 

para manifestar-se e juntar o que entender necessário, se for o caso, 

estritamente sobre o o pleito de medida liminar.

 Intimado o Estado, na forma legal, e escoado o prazo assinalado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos conclusos para 

nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 22 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96696 Nr: 2721-52.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 96696

 Vistos.

 Tendo em vista o pedido de reconsideração de ato apresentado, 

secundado pela manifestação Ministerial, intime-se o Estado de Mato 

Grosso, por meio de sua PGE- Procuradoria Gera do Estado, 

oportunizando-lhe, em desejando, o prazo de 72 (setenta e duas) horas 

para manifestar-se e juntar o que entender necessário, se for o caso, 

estritamente sobre o o pleito de medida liminar.

 Intimado o Estado, na forma legal, e escoado o prazo assinalado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos conclusos para 

nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 22 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96695 Nr: 2720-67.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDAA-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO MAGALHAES FARIA 

NETO - OAB:15436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 96695

 Vistos.

 Tendo em vista o pedido de reconsideração de ato apresentado, 

secundado pela manifestação Ministerial, intime-se o Estado de Mato 

Grosso, por meio de sua PGE- Procuradoria Gera do Estado, 

oportunizando-lhe, em desejando, o prazo de 72 (setenta e duas) horas 

para manifestar-se e juntar o que entender necessário, se for o caso, 

estritamente sobre o o pleito de medida liminar.

 Intimado o Estado, na forma legal, e escoado o prazo assinalado, com ou 

sem manifestação, certifique-se e tornem-me os autos conclusos para 
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nova deliberação.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Alto Araguaia – MT, 22 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 90450 Nr: 6604-41.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos ID nº 90450

Vistos.

Trata-se Ação de Guarda com alimentos c/c pedido de antecipação de 

tutela, proposta por Kauã Gabriel Souza Jeremias, representado por 

Francoise Souza Dias Alcantra, ingressaram com a presente ação em 

face de João Jeremias Júnior.

Foi entabulado acordo entre as partes, conforme consta da Ref. 36, 

firmado pela Defensoria Pública desta Cidade, no qual ambos prestaram 

compromisso em seguir o que foi conjuntamente acordado.

Instado a se manifestar, o i. Órgão Ministerial não se opôs a homologação 

do acordo entabulado entre as partes (Ref. 41).

É o relato. Fundamento e decido.

Trata-se de pedido de homologação de guarda e alimentos. Como cediço 

as regras que inspiram o legislador ensejam sempre e primordialmente o 

interesse das crianças ou adolescentes, vez que isso é princípio 

estampado no art. 227 da Constituição Federal. Ou seja, em questão de 

direitos da criança/adolescente, o que deve ser levado em conta é a 

conveniência do impúbere que prevalecerá sobre qualquer outro 

envolvido.

No tocante ao acordo formulado entre os contendores (Ref.36), não vejo 

nenhuma irregularidade, não havendo qualquer óbice quanto a sua 

homologação.

ANTE AO EXPOSTO, considerando que referendado por parecer 

favorável do Representante do Ministério Público, HOMOLOGO, por 

sentença, para que opere seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

entabulado entre as partes, tornando parte integrante desta sentença. Em 

conseqüência, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento no art. 269, inciso 

III, do Código de Processo Civil, determinando seu arquivamento.

Sem condenação em custas e honorários.

Lavre-se termo de compromisso.

Notifique-se o Ministério Público.

P. R. I. Cumpra-se. Após o trânsito e julgado e as anotações de estilo, 

dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Alto Araguaia- MT, 22 de agosto de 2018.

 IVAN LÚCIO AMARANTE

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89449 Nr: 5912-42.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 89449

Vistos.

DEFIRO o requerido pelo Parquet (ref. 33), NOMEANDO o D. Advogado 

Evandro Pampolini de Oliveira (OAB/MT n.º 25.333/O) para patrocinar a 

defesa do Requerido, registrando que os honorários serão arbitrados ao 

final da demanda.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia – MT, 22 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 90573 Nr: 6676-28.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACIRA BORGES FRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 90573

Vistos.

Conforme consta da Inicial, foi expedido ofício n.491/2017 pela D. 

Defensoria Pública à Secretaria de Saúde Municipal, a qual, até o presente 

momento, se manteve inerte. Assim, DETERMINO, COM URGÊNCIA, que 

sejam intimados o Estado de Mato Grosso e Município de Alto Araguaia, 

para se manifestarem, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) 

horas.

Cumpra-se, com a máxima urgência.

Às providências.

Alto Araguaia – MT, 22 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92322 Nr: 958-16.2018.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAQUEL NEVES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON JOSE RIBEIRO - 

OAB:72640A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em razão do exposto, e considerando que a mora do requerido 

encontra-se devidamente comprovada, DEFIRO a liminar pleiteada.

 II - Expeça-se mandado de busca e apreensão, advertindo o Sr. Oficial de 

Justiça de que no auto de busca e apreensão deverá constar o nome e o 

CPF da pessoa que ficará como fiel depositário.

 III - Desde já fica a parte autora advertida de que não poderá alienar o 

bem objeto da lide até 05 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, a 

partir de quando consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem ao patrimônio do credor fiduciário, nos termos do 

disposto nos §§ 1° e 2°, do art. 3°, Decreto-Lei no 911/1969.

 IV - Pois bem, efetivada a medida, no prazo de 05 dias após o 

cumprimento da medida de busca e apreensão, poderá o devedor 

Fiduciante purgar a mora, com o pagamento das prestações vencidas e 

inadimplidas, com os acréscimos contratuais, bem como as vincendas 

(quitando o contrato), custas processuais e honorários advocatícios que 

ora fixo em 10% sobre o valor devido atualizado da causa, para fins de 

purgação de mora (Art. 85, NCPC).

Findo o prazo de 05 dias, a propriedade e posse plena e exclusiva do bem 

se consolidarão ao patrimônio do credor fiduciário.

V - Cite-se a parte ré, na forma requerida, para apresentação de resposta 

no prazo de 15 (quinze) dias. Deverá constar do mandado a advertência 

de que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor” 

(NCPC, art. 344).

VI - Autorizo o Senhor Oficial de Justiça a proceder, em sendo 

necessário, de acordo com o que prevê o artigo 212, §2° do Código 

Processo Civil e requisitar reforço policial, arrombamento.

Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.
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Alto Araguaia – MT, 22 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 92321 Nr: 957-31.2018.811.0020

 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: FABRICIA DO NASCIMENTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.º 92321

Vistos.

Oficie-se, COM URGÊNCIA, encaminhando cópia integral dos autos ao 

Núcleo de Apoio Técnico do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

– NAT, para proferir parecer técnico quanto à situação posta, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas;

Ultrapassado o prazo, com ou sem o parecer, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação e/ou requerer o que entender de direito, pelo 

prazo legal; após, retornem os autos conclusos, IMEDIATAMENTE, para 

decisão acerca da antecipação dos efeitos da tutela.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 22 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 96379 Nr: 2590-77.2018.811.0020

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C. 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSFALLEIRO TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA MAIA MARCHIOTE - 

OAB:279314

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MENEGOTTO 

SIRONI - OAB:40.396/PR, MARCOS ROGÉRIO SCIOLI - OAB:242838

 Código n.º 96379

Vistos.

DEFIRO o requerido na referência 47 pelo Oficial de Justiça, DEVENDO a 

Senhora Gestora providenciar o necessário.

 DEFIRO o prazo de suspensão de 10 (dez) dias requerido na referência 

49, DEVENDO o Requerente, ao final da suspensão, informar/indicar a 

quem deverão serem entregues/restituídos os veículos.

 Ultrapassado o respectivo prazo sem qualquer manifestação do 

Requerente, devolvam os presentes autos ao Juízo Deprecante, nos 

termos da CNGC/MT.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia, 22 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 91132 Nr: 358-92.2018.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁLVARO SOUZA DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Código: 91132

Vistos, 11ª Semana “Justiça pela Paz em Casa”.

Analisando a defesa apresentada pelo Denunciado Alvaro Souza de 

Morais, constato que não foram arguidas preliminares e/ou exceções, bem 

como, em análise, não encontram-se presentes nenhuma das hipóteses 

de absolvição sumária estampada no artigo 397 do Código de Processo 

Penal, portanto, mantenho o recebimento da denúncia nos termos em que 

apresentada e dou prosseguimento a presente ação penal.

 Na forma do artigo 399 ss. do Código de Processo Penal, designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09/10/2018, às 17h00min 

(MT). No ato, sendo possível, proceder-se-á à tomada de declarações do 

ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às 

acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, 

em seguida, o acusado.

 Convém registrar, as provas serão produzidas numa só audiência, 

podendo ser indeferidas as provas consideradas irrelevantes, 

impertinentes ou protelatórias. Além disso, se houver, os esclarecimentos 

de peritos dependerão de prévio requerimento das partes.

Intimem-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória para oitiva de testemunha residente fora da Comarca, se 

houver.

Ciência ao MPE. Às providências, expedindo-se o necessário.

Alto Araguaia - MT, 21 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 69712 Nr: 578-61.2016.811.0020

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LUCIANA DA SILVA GARCEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ETÍPO ALVES COSTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 69172

Vistos.

Intime-se pessoalmente a Requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar, se tem interesse no feito e/ou requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção do processo sem julgamento de mérito, nos 

termos do §1° do artigo 485 do CPC.

 Ultrapassado o prazo sem manifestação, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestar e/ou requerer o que entender de direito, pelo 

prazp legal.

 Intime-se.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 24 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 80477 Nr: 1530-06.2017.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ ALVES DA COSTA EXTRAÇÃO, 

HEROTIDES ALVES DA COSTA, MARILZAN NUNES DA COSTA, 

LUCIDARIA PAES FERREIRA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 Código n.º 80477

Vistos.

Intime-se o Exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias 

sobre a petição contida na referência 29.

 Ultrapassado o prazo, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos para deliberações.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

Alto Araguaia - MT, 24 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 83064 Nr: 2994-65.2017.811.0020

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO VELOSO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Oliveira - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 83064

Vistos, 11ª Semana “Justiça pela Paz em Casa”.

Dê-se vistas ao Ministério Público Estadual para se manifestar e/ou 

requerer o que entender de direito, pelo prazo legal.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Ás providências.

Alto Araguaia – MT, 24 de agosto de 2018.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 70539 Nr: 910-28.2016.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 910-28.2016.811.0020 (cód. 70539).Vistos.1. NOMEIO para 

atuar na defesa do acusado Dheivd Emerson Ferreira Rezende, a Dra. 

Chrys Kellen Martins Ribeiro – OAB 20.323-O MT, arbitrando, para tanto, 

considerando o momento processual, o valor de R$ 2.782,40 (dois mil 

setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos), a ser pago pelo 

Estado de Mato Grosso.2. INTIME-SE a advogada nomeada para 

apresentar contrarrazões de apelação.3. Após adotadas as providências 

estipuladas na CNGC/MT – REMETAM-SE os autos ao e. TJMT, procedendo 

às anotações e baixas necessárias, bem como, grafando nossas 

sinceras homenagens.4. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário.Alto Araguaia/MT, 26 de fevereiro de 2018.PIERRO DE FARIAS 

MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 78657 Nr: 352-22.2017.811.0020

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NRDS, ROP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0, LÉIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença (RITO DE PRISÃO) que 

fixou alimentos.

2. Com base no que prescreve o art. 528 do CPC/2015, INTIME-SE o 

devedor para, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com aviso de 

recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não tiver 

procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses do 

§1º do art. 246; ou por edital, se revel; pagar o valor dos alimentos 

pleiteados referente aos meses em atraso, devidamente corrigida, no 

prazo de 03 (três) dias, bem como as que se vencerem no curso do 

processo, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, 

SOB PENA PROTESTO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL E DECRETAÇÃO 

DE SUA PRISÃO CIVIL, nos termos do art. 911 do Código de Processo 

Civil, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses, conforme artigo 528, 

parágrafos 1º e 3º, ambos do CPC/2015.

3. PROCESSE-SE em segredo de justiça, conforme determina o artigo 189, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Desde já, DEFIRO o pedido de justiça gratuita, o que faço com base no 

artigo 98 do CPC/2015.

5. CIENTIFIQUE-SE a douta Defensoria Pública acerca desta decisão.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92651 Nr: 1096-80.2018.811.0020

 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: DANILLO MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERTRAN - SERTÃOZINHO TRANSPORTES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AZEVEDO 

KAIRALLA - OAB:SP/143.415

 Vistos.

1. Tendo em mira a Semana Nacional da Conciliação, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 05 de novembro de 2018, às 13h00.

2. Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 23 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 61834 Nr: 392-72.2015.811.0020

 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: DAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCRNN, NCRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 23 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 10185 Nr: 137-03.2004.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA XAVIER DA COSTA REZENDE

 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, manifestar quanto a 

informação contida no malote digital juntado às fls. 196.

Alto Araguaia - MT, 23 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 92602 Nr: 1090-73.2018.811.0020

 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: JEFFERSON MORAIS DE SOUZA 009.930.231-42, 

JEFFERSON MORAIS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDECARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos.

1. Tendo em mira a Semana Nacional da Conciliação, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 05 de novembro de 2018, às 13h00.

2. Promova a Secretaria todos os atos necessários à realização do 

referido ato.

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com celeridade.

 Alto Araguaia/MT, 23 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58592 Nr: 1353-47.2014.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO RODRIGO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, RAFAELLE OLIVEIRA NORONHA LUZ - OAB:12314

 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 05 dias, propulsar o feito 

requerendo o que entender de direito (Artigo 485, § 1º, do CPC).

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.: 87062 Nr: 4901-75.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLETE LUCKEMEYER DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CAMPOS MORAES - 

OAB:11355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A-MT

 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, apresentar 

impugnação à contestação, caso queira.

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.: 69057 Nr: 312-74.2016.811.0020

 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: DEUZAIDE RODRIGUES DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, em cumprimento ao artigo 152, VI, do 

CPC e aos Provimentos nº. 52/2007, 53/2007, 54/2007, 55/2007, 56/2007 e 

28/2007 todos da CGJ, encaminho os autos ao DJE a fim de intimar o 

advogado da parte Autora para, no prazo de 15 dias, se manifestar 

quanto a certidão de referência 33, requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 23 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 2050 Nr: 37-34.1993.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER TRABACHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMOR DA SILVA, MARIA VACARO DA 

SILVA, OLIVIO FRICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT, MARÇAL YUKIO NAKATA - OAB:OAB-MT 8745-B, 

SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CÉSAR 

PASSINATO AMORIM - OAB:7.542-MT, JOÃO MAURÍCIO ABRÃO 

MARQUES - OAB:

 20. Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente exceção de 

pré-executividade, extinguindo-a na forma da lei adjetiva, determinando o 

prosseguimento da execução até seus ulteriores termos. 21. Deixo de 

condenar o excipiente em honorários advocatícios por serem incabíveis 

em caso de exceção de pré-executividade. É que, na execução, de 

antemão o juiz fixa verba honorária, sendo incabível nova condenação 

quando vencida o executado no incidente pré-executivo.22. INTIMEM-SE 

as partes.23. CERTIFIQUE o nobre Gestor Judiciário se houve interposição 

de embargos à execução nos termos do artigo 915 do CPC/2015.24. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

24 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 72543 Nr: 1873-36.2016.811.0020

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO FIGUEIREDO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA ROSA DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO ARAGUAIA - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1873-36.2016.811.0020

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MARIA DO CARMO FIGUEIREDO DA COSTA

PARTE REQUERIDA: ANA ROSA DE SOUSA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS, INCERTOS E 

NÃO-SABIDOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/07/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.
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 SENTENÇA: “[...] 4. SENTENÇA – Vistos. MARIA DO CARMO FIGUEIREDO 

DA COSTA requereu a INTERDIÇÃO de ANA ROSA DE SOUSA, 

qualificadas nos autos, aduzindo a incapacidade desta de gerir atos da 

vida civil por força de acometimento de déficit cognitivo, insuficiência 

cardíaca, hipertensão arterial sistêmica e diabetes II. Entrevista pessoal 

realizada no lar dos idosos deste Município, sendo dispensada a 

realização da prova pericial por entender este Juízo que a situação é 

publica e notória e os problemas de saúde restaram satisfatoriamente 

provados. O presentante do Ministério Público manifestou-se pela 

procedência do pedido exordial. É o relato do necessário. Fundamento e 

Decido. Com efeito, a requerida deve, realmente, ser interditada, diante 

das enfermidades patentes acima mencionadas, deveras, restando 

impossibilitada de compreender seus atos bem como de manifestar 

livremente sua vontade. Portanto, tem-se que, como explicam Silvio de 

Salvo Venosa e Carlos Roberto Gonçalves, pessoa natural é aquela a 

quem se atribuem direitos e obrigações (capacidade de direito), inerente a 

todo ser vivo, pois do nascimento com vida é que começa a 

personalidade, malgrado o resguardo dos direitos do nascituro desde a 

concepção, i.e., nascendo com vida os seus direitos retroagem a data da 

concepção. Assim, toda pessoa é capaz de adquirir direito e de contrair 

obrigações, sendo que a esta capacidade natural (genética) dá-se o nome 

de personalidade. Como bem observa Silvio de Salvo Venosa, a 

capacidade da pessoa é elemento limitador da personalidade, ou seja, a 

capacidade está para a personalidade assim como a competência para a 

jurisdição. Deste contexto temos duas modalidades de capacidade, a 

saber: a) Capacidade de Direito (consiste justamente na capacidade 

natural de adquirir e de contrair obrigações); b) Capacidade de Fato (de 

Ação) (reside na capacidade pessoal de exercício dos atos da vida civil 

para adquirir direitos e obrigações). Daí resulta que a pessoa que possui 

ambas as modalidades diz-se portadora de uma capacidade plena, 

conquanto quem possuir somente a de direito diz-se portadora de uma 

capacidade relativa, sendo que esta, conforme o grau da incapacidade 

para execução pessoal dos atos da vida civil (quantum de ausência de 

discernimento e de autodeterminação) denotará numa incapacidade 

absoluta (representante legal) ou incapacidade relativa (assistente), tudo 

consoante critérios biológicos ou psicológicos da pessoa incapacitada, 

definitiva ou temporariamente. Na seara dos direitos da personalidade, 

temos que à toda pessoa que não possa exercer pessoalmente os atos 

da vida civil (capacidade de fato) é atribuída uma incapacidade, a qual 

sempre será de ação, pois o direito brasileiro não admite incapacidade de 

direito, tendo em vista a prerrogativa genética legal (diversamente dos 

escravos no direito romano, os quais eram equiparados a objetos e não 

pessoas). Desta forma, o CC/02, utilizando-se de critérios biológicos 

(idade) e psicológicos (discernimento e autodeterminação) elenca as 

pessoas incapazes. Observe-se que a incapacidade psicológica 

dependerá do auxílio da seara médica in casu, observando prudentemente 

o Prof. Silvio Salvo de Venosa ao discorrer que “o juiz deverá ser 

perspicaz ao analisar o conteúdo probatório, levando sempre em conta 

que a regra é a capacidade, e a incapacidade é exceção”, haja vista que 

em 99% dos casos estar-se-á a discutir efeitos patrimoniais da 

declaração de incapacidade. De bom alvitre lembrar que aos incapazes 

não se aplica o instituto romano da restitutio in integratum, aplicável nos 

casos de negócio válido quanto se configurava prejuízo ao incapaz 

(arrependimento legal). Assim sendo, casos como o presente serão 

aplicadas a incapacidade, a qual cessará com o suprimento da idade ou 

pela cessação dos efeitos psicológicos (cura ou retorno das faculdades 

mentais), nos exatos termos do princípio rebus sic stantibus. Os 

relativamente incapazes necessitam, em regra, de serem assistidos por 

quem de direito (poder familiar, tutor, curador), ou seja, realiza os atos da 

vida civil em conjunto do assistente, existindo atos que podem ser 

praticados isoladamente, v.g., testemunhar (16 – 18 anos). É cediço que a 

incapacidade cessa pelo término da causa motriz (rebus sic stantibus) ou 

pela emancipação (voluntária, judicial ou legal). A emancipação voluntária 

se dá pelos pais, mediante escritura pública, ficando estes somente 

responsáveis pela responsabilidade dos atos ilícitos praticados pelo 

emancipado (STF), sendo que a divergência dos pais pode ser suprida 

pelo juiz e, tal modalidade de emancipação somente produz efeitos após 

registro público (91-LRP). A emancipação judicial dá-se a favor do 

tutelado, pelo juiz, também só produzindo efeito após registro público 

(91-LRP). A emancipação legal dá-se pela ocorrência de situações 

tipificadas que presumam necessário discernimento do incapaz para a 

prática de atos da vida civil, v.g., casamento, colação de grau em nível 

superior, serviço público, atividade comercial ou emprego que permitam 

economia própria. Nesta modalidade legal de emancipação, não se faz 

necessário o registro público, produzindo efeitos desde a caracterização 

do fato. Nesta senda, oportuna a lição do Prof. Antônio Carlos Marcato, ao 

discorrer que as pessoas físicas, ou naturais, tem capacidade de direito, 

ou seja, aptidão para adquirir direitos na órbita civil, desde o nascimento 

até a morte – assegurados, ainda, os direitos do nascituro. Todavia, nem 

todas ostentam capacidade de fato, que é a aptidão para a prática, 

pessoalmente, dos atos da vida civil, razão pela qual devem ser 

representadas ou assistidas pelas pessoas designadas pela lei. Com 

efeito, restando caracterizada a incapacidade do requerido, mister se faz 

reconhecer a necessidade de interdição e nomeação de curador legal, 

nos termos da legislação de regência. Dispositivo Ante ao exposto, 

DECRETO A INTERDIÇÃO da requerida, qualificada nos autos, 

declarando-a absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma do art. 3º do Código Civil/2002, e, de acordo com o art. 

1.775 do Código Civil/2002, NOMEIO-LHE CURADORA Maria do Carmo 

Figueiredo da Costa, também qualificada nos autos. FIXO como limites da 

curatela, observando a situação atual da requerida (incisos I e II do art. 

755 do CPC), os atos requeridos, quais sejam, prática de atos perante o 

INSS, inclusive administração de benefício previdenciário, e gerência de 

conta bancária de requerida, a fim de auxiliar na manutenção desta. 

Isenção de custas e despesas processuais ut Lei 1.060/50. OBSERVE-SE 

o disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do 

Código Civil/2002. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as 

anotações e baixas de estilo. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. 5. Tendo as partes desistido do prazo recursal, 

CERTIFIQUE-SE o transito em julgado e ARQUIVEM-SE os autos. 6. Saem 

os presentes intimados. Expediente necessário. Cumpra-se.” Eu, 

CASSIANO DE MOURA FELL, Técnico Judiciário, digitei.

 Alto Araguaia - MT, 24 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ,

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58510 Nr: 1290-22.2014.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR SPERANDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE PIMENTA COELHO 

MACHADO - OAB:388037, ARTUR WATSON SILVEIRA - OAB:16.941/A - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA CRISTINA CORRÊA 

DE ANDRADE - OAB:15.549/MT

 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 nos 

autos requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 24 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71888 Nr: 1486-21.2016.811.0020

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO ROSSATO, ELIANE BERVIAN 

ROSSATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MORETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO 

- OAB:13.625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:1779-A-MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CARLOS 

FERNANDES ALVES - OAB:83161/SP, DOVAIR MANZATO - 

OAB:68.673-SP
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 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de acordo proposto por PAULO ROBERTO 

ROSSATO e ELIANE BERVIAN ROSSATO, em desfavor de ADILSON 

MORETTI.

2. Diante da divergência quanto o valor do imóvel penhorado foi nomeado 

perito às fls. 130/131.

3. Intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais (fl. 

146/147), sob pena de preclusão o requerido pugnou pela suspensão do 

feito, alegando conexão com o processo 1094294-28.2017.8.26.0100 da 

37ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP (fl. 148/151).

4. Em seguida, requereu dilação de prazo para recolhimento dos 

honorários periciais (fl. 176/176-v).

5. Instado a se manifestar, os exequentes requereram a homologação do 

laudo de avaliação de fl. 110.

6. Vieram conclusos.

7. É o relatório. DECIDO.

8. Primeiramente, não vislumbro a conexão entre a ação de Embargos de 

Terceiro em trâmite na 37ª Vara Cível de São Paulo/SP, com o presente 

feito de cumprimento de acordo.

9. Segundo o artigo 55, do Código de Processo Civil, “Reputam-se 

conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a 

causa de pedir.”.

10. A conexão de causas se opera toda vez que o julgamento de uma das 

demandas possa entrar em conflito com o de outra demanda na qual seja 

exigida a solução de questões idênticas ou comuns, haja ou não 

identidade de objeto e de sujeito ativo ou passivo da relação de direito 

processual.

11. No caso em tela, não há conexão quando as demandas tem causas de 

pedir e pedidos imediatos distintos. Ou seja, não vislumbro risco de 

prolação de decisões conflitantes.

12. Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão.

13. DEFIRO o pedido de fl. 176, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias 

para a parte executada depositar nos autos os honorários periciais, sob 

pena de preclusão da prova e consequente homologação da avaliação de 

fl. 110.

14. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 16 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58505 Nr: 1287-67.2014.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVP, CP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAA-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR SPERANZA JÚNIOR 

- OAB:15.290/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLON ARTHUR PANIAGO 

DE OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 Vistos.1. Considerando o ofício de fls. 242/244, NOMEIO perito judicial, 

independentemente de compromisso (art. 466 do CPC/2015), o Dr. 

VALTECI GERALDO DA SILVA, médico oftalmologista, com consultório 

médico na Rua Afonso Pena nº 1110, centro, telefone (66) 3423-4163/9 

9984-2984, devendo ser intimado desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária.2. INTIMEM-SE as partes para fins 

e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC./2015.3. 

Posteriormente, INTIME-SE o perito, para ciência dos quesitos, designar 

data e local para a realização da perícia na parte requerente e para fins 

dos incisos do § 2º do art. 465 (“Art. 465. Ciente da nomeação, a perita 

apresentará em 5 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo, 

com comprovação de especialização; III – contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde será dirigidas as intimações 

pessoais”), bem como para seguir os ditames do art. 473, incisos e 

parágrafos, do mesmo diploma legal.4. Com a designação de data para a 

perícia, INTIMEM-SE novamente as partes nos termos do art. 474 do 

CPC/2015, bem como a parte requerida, para que deposite em juízo o valor 

correspondente aos honorários, no prazo de 10 (dez) dias anteriores 

àquela, vez que o exame técnico foi requerido por esta (fl. 188), nos 

termos do art. 33, caput e parágrafo único, também do CPC/2015, fazendo 

constar da intimação que o exame pericial em comento realizar-se-á 

apenas mediante a efetivação de tal depósito, devendo ser liberado ao 

perito apenas 50% (cinqüenta por cento) do valor antes da realização da 

perícia em questão.5. O respectivo laudo deverá ser apresentado no 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da avaliação e/ou exame 

médico encimado.6. Na forma do art. 470, II do CPC, apresento os 

seguintes quesitos do juízo, a serem respondido pelo expert: a) A parte 

requerente possui algum problema de visão? Em caso positivo, qual seria 

a sua causa?b) Existindo a referida enfermidade, quais são as 

consequências na vida diária da menor? 7. Com a juntada do laudo, INTI

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 81134 Nr: 1942-34.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LEMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135

 4.Encerrada a instrução, colhidos os memoriais finais de ambas as 

partes, passo a prolatar a sentença. SENTENÇA – relatório e 

fundamentação – em mídia anexa. Dispositivo. Ante o exposto e por tudo o 

mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos da 

denúncia, para CONDENAR o acusado WILLIAN LEMES DE SOUZA, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do delito descritos no art. 

157 c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...] Desse modo, torno 

DEFINITIVA a pena em 05 (cinco) de reclusão e 30 (trinta) dias-multa no 

valor de um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato. Do 

Regime. FIXO o regime fechado para cumprimento da pena, conforme art. 

33, §2°, “a”, do Código Penal Brasileiro[...] Da substituição da pena 

privativa de liberdade e da suspensão condicional da pena. Não 

preenchidos os requisitos necessários, pois o delito foi praticado mediante 

violência e grave ameaça à pessoa e a pena dosada ultrapassa 02 (dois) 

anos, DEIXO de aplicar os benefícios dos arts. 44 do CP e 77 do CP. Do 

direito de recorrer em liberdade. Em atenção às particularidades do caso, 

principalmente tendo o condenado respondido ao processo livre, 

CONCEDO a possibilidade deste apelar em liberdade. Do dever de 

ressarcir. Inaplicável o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, 

vez que o condenado não logrou êxito em seu intento criminoso. Das 

Determinações Finais. Ante o disposto no art. 804 do Código de Processo 

Penal, deverão os condenados arcar com as custas e despesas 

processuais, ficando suspenso o pagamento se aplicável o art. 12 da Lei 

1.060/50. Transitando em julgado a decisão condenatória, lancem os 

nomes dos acusados no rol de culpados, EXPEÇAM-SE guias de 

execução definitiva nos termos da CNGCJ/MT, OFICIE-SE aos órgãos 

criminais de registro como de praxe e COMUNIQUE-SE à Justiça Eleitoral 

nos termos estanques na CNGC/MT, eis que operada a autoridade da 

coisa julgada.5.INTIME-SE a defesa técnica constituída pelo acusado 

acerca da sentença prolatada.6.Saem os presentes intimados. Expediente 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 33559 Nr: 1095-42.2011.811.0020

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONPREM CONCRETO PREMOLDADO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA TEIXEIRA SILVA BARROS - ME, 

COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO SUL DE MT. LTDA- 

SICREDI SUL, CARTORIO DO 2° OFICIO DE ALTO ARAGUAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT, DEUZÂNIA MARQUES VILELA - OAB:5177-B/MT, 

LEANDRO SIMÃO - OAB:68.151/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIRO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:2.378/MT, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:3.719-MT, GUSTAVO 

GOMES GARCIA - OAB:13.299-B/MT, MARLON ARTHUR PANIAGO DE 

OLIVEIRA - OAB:15828-MT

 52. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, extinguindo o processo 

com resolução de mérito.53. CONDENO a parte sucumbente ao pagamento 

de custas e despesas, bem como honorários advocatícios na ordem de 10 

% sobre o valor da causa, conforme §2º do artigo 85 do CPC.54. 

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas 

necessárias.55. Publique-se. Intimem-se. 56. CUMPRA-SE, providenciando 
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e expedindo o necessário.Alto Araguaia, 21 de agosto de 2018.PIERRO DE 

FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 55253 Nr: 969-21.2013.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENICE ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAXIMILIAN JOSÉ BEIJO 

GONSALEZ - OAB:11.225-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 20. Diante do exposto, na forma do inciso I do artigo 487 do CPC, resolvo 

o mérito para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação e 

condenar o INSS ao pagamento do beneficio de auxilio doença a parte 

autora MARIA ELENICE ALVES PEREIRA, devendo o benefício ser mantido 

até que o segurado seja submetido a processo de reabilitação 

profissional, o qual deverá ser efetivado pelo INSS, consoante dispõe o 

art. 62 da Lei 8.213/91.21. O termo inicial do benefício é a data da 

distribuição da ação, 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.27. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Alto 

Araguaia/MT, 22 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 86460 Nr: 4706-90.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ROLAMENTOS 

MARINGÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELBER HENRIQUE IRGANG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR ANTONIO WIEBELLING - 

OAB:24151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Quanto ao pedido de busca de endereço, entendo que cabe ao 

exequente diligenciar em busca, e, após comprovação de que se 

esgotaram os meios extrajudiciais para localização da parte adversa o 

pedido poderá ser reanalisado.

2. Neste sentido, todas as diligências que estão ao alcance da parte 

devem ser realizadas com a demonstração do insucesso, somente se 

justificando a intervenção do poder judiciário após comprovadamente 

esgotados os meios possíveis de localização.

 3. Assim sendo, sequer houve a tentativa de citação do requerido.

4. Dessa forma, INDEFIRO, por ora, a consulta requerida.

5. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

6. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90155 Nr: 6356-75.2017.811.0020

 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): OTELIO KLASENER - ME, OTELIO KLASENER, 

SOLANO KLASENER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. BANCO BRADESCO S/A, promove Ação de Busca e Apreensão em 

desfavor de OTELIO KLASENER ME, todos qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação (ref. 08), aduzindo que o 

provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95.

6. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intimem-se.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 90405 Nr: 6569-81.2017.811.0020

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA 

NETO - OAB:15226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de pedido de ALVARÁ ajuizado por MARIA ROSA DE JESUS 

requerendo o levantamento de valores pecuniários referentes ao 

PIS/PASEP e FGTS, deixado pelo seu falecido filho ANDRÉ LUIZ DE 

SOUZA.

 2. Compulsando os autos, verifico que consta na certidão de óbito que o 

falecido deixou uma filha de nome Amanda Caroline.

3. INTIME-SE a requerente para fazer constar a qualificação e endereço 

da filha do falecido para citação, a qual é, em verdade, a única herdeira 

deste, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 28321 Nr: 2690-47.2009.811.0020

 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: MARIA BARBOSA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:9.935-A /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 17. Ante ao exposto, CONCEDO a tutela antecipada de urgência JULGO 

PROCEDENTES os pedidos descritos na vestibular, condenando o 
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requerido INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL a pagar a 

parte autora MARIA BARBOSA DE CARVALHO, o benefício de 

aposentadoria por invalidez nos termos do artigo 42 e seguintes da Lei 

8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º salário, 

devidos a partir da conclusão da perícia médica (art. 43, §1º, alínea “b”, da 

lei 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. 23. 

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIME-SE. CUMPRA-SE.Alto Araguaia/MT, 

22 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71107 Nr: 1140-70.2016.811.0020

 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: NILDA SEBASTIANA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela. 7. 

Assim sendo, e para solução do mérito da causa, entendo necessária a 

designação de audiência de instrução e julgamento, a qual fixo para o dia 

23/10/2018, às 13h30. 8. A contar da intimação desta decisão as partes 

possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos autos o rol das 

testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, §4º e 450 do 

CPC/2015, sob pena de preclusão. 9. INTIMEM-SE ambas as partes 

através dos(as) advogados(as) mediante publicação no DJE (item 2.8.1.5, 

CNGC) e, sendo necessário, intime pessoalmente os membros da DPE e 

MPE face regra orgânica e processual de regência.10. DETERMINO o 

comparecimento pessoal das partes para prestarem depoimento pessoal, 

intimando-as e advertindo-as do disposto no § 1º do artigo 385 do 

CPC/2015.11. As partes e testemunhas residentes nos termos de outros 

juízos serão intimadas e ouvidas pelo respectivo juízo deprecado, para 

tanto, EXPEÇA-SE carta precatória com prazo ordinário de 30 (trinta) dias, 

observando a diligente gestora judicial o regramento do artigo 260ss do 

CPC/2016 e norma de regência da CNGC/MT. 12. INTIMEM-SE ambas as 

partes para fins e prazos do §1º, do artigo 357, do CPC/2015.13. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.Alto Araguaia/MT, 

24 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 73646 Nr: 2557-58.2016.811.0020

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO BARROS CARNEIRO LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIO FLÁVIO DE SOUZA 

ROMERO - OAB:370960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A., promove Ação de Busca e 

Apreensão em desfavor do ELEOMAR ALEXANDRE DE SOUZA, todos 

qualificados nos autos.

2. O feito tramitou regularmente, entrementes, derradeiramente a parte 

autora requereu a DESISTÊNCIA da ação (ref. 21), aduzindo que o 

provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário.

3. Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve 

a citação da mesma.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in 

casu, imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa.

5. Pelo exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do 

CPC/2015, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

condenando a parte executada ao pagamento de custas e despesas 

processuais ut § 2º do artigo 82 do CPC/2015, salvo se previa e 

expressamente já lhe deferido as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta 

na forma da Lei Estadual 7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95.

6. Havendo participação da DPE ou do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) 

representante, consoante gizado na legislação orgânica e processual de 

regência.

7. Após, certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com 

as anotações e baixas ínsitas na CNGC.

8. Publique-se. Intimem-se.

9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 89783 Nr: 6122-93.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA NERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:98048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

3. DESIGNO audiência de conciliação ou de mediação para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 13h00(MT).

4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).

7. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79402 Nr: 849-36.2017.811.0020

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SILVA RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ONDINO RODRIGUES LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JERONIMO SAMITA 

WALDSCHMIDT MAIA - OAB:14555, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 Vistos.
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1. Antes de analisar as manifestações de ref’s. 41 e 43 quanto as provas 

a serem produzidas, INTIME-SE a parte requerida/reconvinte para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste sobre a contestação (ref. 32) 

apresentada à reconvenção, tendo em vista que possui matérias 

elencadas no art. 350 e/ou 337, I, do CPC.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 24 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000240-02.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON INACIO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000240-02.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: VILSON INACIO DE OLIVEIRA 

Sentença – Desistência Vistos. 1. BANCO BRADESCO S/A AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,, promove Ação de 

Busca e Apreensão em desfavor de VILSON INACIO DE OLIVEIRA, todos 

qualificados nos autos. 2. O feito tramitou regularmente, entrementes, 

derradeiramente a parte autora requereu a DESISTÊNCIA da ação, 

aduzindo que o provimento judicial não mais lhe é útil e/ou necessário. 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida uma vez que não houve a 

citação da mesma. É o relato do necessário. Fundamento e Decido. 4. 

Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de regra, é 

acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e prévia 

provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não mais 

sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário in casu, 

imperioso é extinguir o feito sem mergulhar no mérito da causa. 5. Pelo 

exposto, forte na disposição do inciso VIII do artigo 485 do CPC/2015, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, condenando a 

parte executada ao pagamento de custas e despesas processuais ut § 2º 

do artigo 82 do CPC/2015, salvo se previa e expressamente já lhe deferido 

as benesses da Lei 1.060/50 ou se isenta na forma da Lei Estadual 

7.603/2001 ou Lei Nacional 9.099/95. 6. Havendo participação da DPE ou 

do MPE, ciência pessoal ao(a) ínclito(a) representante, consoante gizado 

na legislação orgânica e processual de regência. 7. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE estes autos com as anotações e 

baixas ínsitas na CNGC. 8. Publique-se. Intimem-se. 9. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-04.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS (REQUERENTE)

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1000311-04.2018.8.11.0020. 

REQUERENTE: ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS REQUERIDO: 

JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA SENTENÇA DE EXTINÇÃO Vistos. 1. 

Trata-se de Pedido de Homologação de Acordo Extrajudicial interposto por 

ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS e JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos. 2. Pois bem. Compulsando os autos, noto 

que, em verdade, os requerentes buscam “atualização” do acordo já 

existente e homologado no processo de código 53518, em trâmite neste 

Juízo. 3. Assim sendo, qualquer alteração referente a avença supracitada, 

deverá ser requerida no bojo dos autos supracitados. 4. Por conseguinte, 

mostra-se inadequada a via eleita pelas partes requerentes para a 

satisfação de sua pretensão. DISPOSITIVO 5. Ante ao exposto, em face 

da inadequação da via eleita, DECLARO EXTINTO o processo sem 

julgamento do mérito, consoante fundamento no artigo 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil de 2015. 6. DEFIRO os benefícios da Justiça 

gratuita, nos temos da Lei artigo 98, do CPC/2015, desse modo, sem 

custas e despesas processuais pela parte autora. 7. Após, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC. 8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. PIERRO 

DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000024-41.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LILIANE BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REAL EXPRESSO LIMITADA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000024-41.2018.8.11.0020. REQUERENTE: LILIANE BARBOSA DA SILVA 

REQUERIDO: REAL EXPRESSO LIMITADA Vistos. 1. INDEFIRO o pedido de 

revelia formulado na audiência de conciliação, pois a parte reclamada não 

foi devidamente citada. 2. INTIME-SE a parte reclamante para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, apresente endereço atualizado da parte 

reclamada, sob pena de extinção e arquivamento. 3. INTIME-SE. 4. 

CUMPRA-SE. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000301-91.2017.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA (ADVOGADO(A))

JOSE WANDERLEY MARTINS ALMEIDA (REQUERENTE)

MARIA DAS GRACAS MAIA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000301-91.2017.8.11.0020. REQUERENTE: MARIA DAS GRACAS MAIA 

DE ALMEIDA, JOSE WANDERLEY MARTINS ALMEIDA REQUERIDO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. 

Ante ao teor da certidão lançada na movimentação nº 14764557, RECEBO 

o recurso protocolado no evento nº 12942147, somente no efeito 

devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95). 2. INTIME-SE a parte recorrida para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da 

Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem resposta encaminhem-se estes 

autos, no prazo de 48 horas para a Turma Recursal dos Juizados 

Especiais Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010315-49.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY ALVES SANTOS (REQUERENTE)

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010315-49.2016.8.11.0020. REQUERENTE: WESLEY ALVES SANTOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. 1. Ante ao teor da certidão lançada na 

movimentação nº 14797394, RECEBO o recurso protocolado no evento nº 

9085957, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), com a 

gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre na forma da Lei. 2. 

INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta escrita, no prazo de 

10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A seguir, com ou sem 

resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis deste Estado. 

4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010095-51.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO COSTA SILVA (ADVOGADO(A))

MARISA COSTA (EXEQUENTE)

THIAGO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

8010095-51.2016.8.11.0020. EXEQUENTE: MARISA COSTA EXECUTADO: 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Vistos. 1. Ante ao teor da certidão 

lançada na movimentação nº 14840286, RECEBO o recurso protocolado 

no evento nº 13901044, somente no efeito devolutivo (art. 43 da Lei 

9.099/95), com a gratuidade da Justiça, por ser a parte recorrente pobre 

na forma da Lei. 2. INTIME-SE a parte recorrida para oferecer resposta 

escrita, no prazo de 10 (dez) dias (artigo 42, § 2º, da Lei 9.099/95). 3. A 

seguir, com ou sem resposta, ENCAMINHEM-SE estes autos, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas para a Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis deste Estado. 4. INTIMEM-SE. 5. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64557 Nr: 1703-98.2015.811.0020

 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): CARLOS AMANCIO DE SOUZA, KEYWOODS 

COM. IND. E EXP. DE MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT

 Autos n. 1703-98.2015.811.0020 (cód. 64557).

Autora do fato: Keywoods Com. Ind. e Exp. De Madeiras LTDA.

SENTENÇA

Vistos.

1. Trata-se de termo circunstanciado instaurado para apuração do delito 

descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/1998, em tese, 

perpetrado por CARLOS AMÂNCIO DE SOUZA e pela empresa 

KEYWOODS COM. IND. E EXP. DE MADEIRAS LTDA, no dia 15/07/2015, 

nesta comarca de Alto Araguaia/MT.

2. Quanto ao autor do fato CARLOS AMÂNCIO DE SOUZA, houve o 

arquivamento dos autos (fl. 69).

3. Compulsando os autos, verifico que fora realizada transação penal 

relativa à empresa autora do fato, conforme manifestação de fls. 49/52.

4. A referida autora do fato aceitou a proposta de transação penal e a 

cumpriu integramente (fls. 110/111, 118/119).

Eis o relatório dos fatos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

 I – Da homologação da transação penal

 5. Transcrevo os Enunciados nº 71, 72 e 79 do FÓRUM NACIONAL DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS - FONAJE:

“Enunciado 71 - A expressão conciliação prevista no artigo 73 da Lei 

9099/95 abrange o acordo civil e a transação penal, podendo a proposta 

do Ministério Público ser encaminhada pelo conciliador ou pelo juiz leigo, 

nos termos do artigo 76, § 3º, da mesma Lei (nova redação do Enunciado 

47 - Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC)”

 “Enunciado 72 - A proposta de transação penal e a sentença 

homologatória devem conter obrigatoriamente o tipo infracional imputado 

ao autor do fato, independentemente da capitulação ofertada no termo 

circunstanciado (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”

“Enunciado 79 (Substitui o Enunciado 14) - É incabível o oferecimento de 

denúncia após sentença homologatória de transação penal em que não 

haja cláusula resolutiva expressa, podendo constar da proposta que a 

sua homologação fica condicionada ao prévio cumprimento do avençado. 

O descumprimento, no caso de não homologação, poderá ensejar o 

prosseguimento do feito (Aprovado no XIX Encontro – Aracaju/SE)”

6. Ainda, sobre a possibilidade de homologação de transação penal 

formulada em audiência preliminar, e o posterior prosseguimento do feito 

pelo não cumprimento do acordado, tal tema já foi decidido, quando em 

sede da Apelação 1.224.741/8, conforme transcrevemos:

“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – Transação penal – Ausência de 

cumprimento do acordado – Oferecimento de denúncia – Possibilidade. A 

transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/95, conquanto 

homologada judicialmente, tem cunho administrativo, em que não se 

contesta a imputação, não se admite culpa e não se condena nem se 

absolve, não fazendo coisa julgada material, mas apenas formal, o que 

permite ao Ministério Público, em face do não cumprimento do acordado, 

promover a devida Ação Penal, oferecendo denúncia." (Apel 1.224.741/8 

– Novo Horizonte – 2ª Câmara – Rel. Silvério Ribeiro – 14.12.2000 – V. U. 

(Voto nº 7.569).

7. Ressalto, também, o voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, da 2ª 

Turma do STF, no HC 79.572, citado por Damásio de Jesus, que reformou 

acórdão do Superior Tribunal de Justiça e decidiu que:

“a) a sentença que aplica pena no caso do art. 76 da Lei dos Juizados 

Especiais Criminais não é nem condenatória e nem absolutória. É 

homologatória da transação penal;

b) tem eficácia de título executivo judicial, como ocorre na esfera civil (art. 

584, III, do CPC);

c) se o autor do fato não cumpre a pena restritiva de direitos, como a 

prestação de serviços à comunidade, o efeito é a desconstituição do 

acordo penal;

d) em conseqüência, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público 

para que requeira a instauração de inquérito policial ou ofereça denúncia.”

8. Desta feita, nos termos do art. 76 da Lei 9.099/95 e dos referidos 

Enunciados do FONAJE, mister homologar a transação penal proposta e 

aceita pela mencionada autora da infração na audiência derradeira, 

revestindo-na da cláusula rebus sic stantibus, pelo que descumprido o 

acordado, o processo prosseguirá com o oferecimento de denúncia pelo 

MPE.

II – Da extinção da punibilidade

 9. Analisando os autos observo que a transação penal foi homologada 

judicialmente, nos termos do art. 76, da Lei 9.099/95 e a autora do fato 

cumpriu integralmente a obrigação assumida em sede de transação penal, 

conforme se infere das fls. 118/119.

10. Desse modo, é o caso de extinção de punibilidade da referida 

empresa.

11. Registro, por oportuno, que a presente sentença não deverá constar 

como antecedentes criminais e somente deverá ser anotada para impedir 

novamente o mesmo benefício, no prazo de cinco anos.

12. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação penal aceita pela autora do 

fato KEYWOODS COM. IND. E EXP. DE MADEIRAS LTDA, constante na 

manifestação de fls. 49/52, nos termos do art. 76 da Lei 9.099/95 e dos 

referidos Enunciados do FONAJE;

13. JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato KEYWOODS COM. 

IND. E EXP. DE MADEIRAS LTDA, e DETERMINO o arquivamento do 

presente feito;

14. NOTIFIQUE-SE o representante do Rotary Club de Alto Araguaia/MT e 

Santa Rita do Araguaia/GO, para prestar contas acerca do valor auferido 

com a alienação das madeiras apreendidas, no prazo de 10 (dez) dias.

15. Após, DÊ-SE vistas ao Ministério Público, para manifestação.

15. Isenção legal de custas e despesas processuais nos termos da 

CNGC/MT.
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17. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 19 de fevereiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65209 Nr: 1996-68.2015.811.0020

 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): FEROSWALZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Ricardo Cavina - 

OAB:9576-A/MT, Reginaldo Monteiro de Oliveira - OAB:9945/MT

 Autos do Processo de Código nº. 65209.

Autor do Fato: Feroswalza Indústria e Comércio LTDA EPP

Vistos.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apuração do delito 

previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em tese, 

perpetrado por FEROSWALZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, neste 

Município e Comarca de Alto Araguaia/MT.

I- Da homologação da transação penal

 3. Sob o fundamento dos Enunciados nº 71, 72 e 79 do FÓRUM 

NACIONAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - FONAJE que transcrevemos a 

seguir:

“Enunciado 71 - A expressão conciliação prevista no artigo 73 da Lei 

9099/95 abrange o acordo civil e a transação penal, podendo a proposta 

do Ministério Público ser encaminhada pelo conciliador ou pelo juiz leigo, 

nos termos do artigo 76, § 3º, da mesma Lei (nova redação do Enunciado 

47 - Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC)”

 “Enunciado 72 - A proposta de transação penal e a sentença 

homologatória devem conter obrigatoriamente o tipo infracional imputado 

ao autor do fato, independentemente da capitulação ofertada no termo 

circunstanciado (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”

“Enunciado 79 (Substitui o Enunciado 14) - É incabível o oferecimento de 

denúncia após sentença homologatória de transação penal em que não 

haja cláusula resolutiva expressa, podendo constar da proposta que a 

sua homologação fica condicionada ao prévio cumprimento do avençado. 

O descumprimento, no caso de não homologação, poderá ensejar o 

prosseguimento do feito (Aprovado no XIX Encontro – Aracaju/SE)”

4. Para encerrar com pá de cal a quesilha, sob a possibilidade de 

homologação de transação penal formulada em audiência preliminar, e o 

posteriormente, prosseguimento do feito pelo não cumprimento do 

acordado já foi decidido quando em sede da Apelação 1.224.741/8, 

conforme transcrevemos:

“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – Transação penal – Ausência de 

cumprimento do acordado – Oferecimento de denúncia – Possibilidade. A 

transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/95, conquanto 

homologada judicialmente, tem cunho administrativo, em que não se 

contesta a imputação, não se admite culpa e não se condena nem se 

absolve, não fazendo coisa julgada material, mas apenas formal, o que 

permite ao Ministério Público, em face do não cumprimento do acordado, 

promover a devida Ação Penal, oferecendo denúncia." (Apel 1.224.741/8 

– Novo Horizonte – 2ª Câmara – Rel. Silvério Ribeiro – 14.12.2000 – V. U. 

(Voto nº 7.569)

5. Ressaltando o voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, da 2ª Turma 

do STF, no HC 79.572, citado por Damásio de Jesus que reformou acórdão 

do Superior Tribunal de Justiça e decidiu que:

“a) a sentença que aplica pena no caso do art. 76 da Lei dos Juizados 

Especiais Criminais não é nem condenatória e nem absolutória. É 

homologatória da transação penal;

b) tem eficácia de título executivo judicial, como ocorre na esfera civil (art. 

584, III, do CPC);

c) se o autor do fato não cumpre a pena restritiva de direitos, como a 

prestação de serviços à comunidade, o efeito é a desconstituição do 

acordo penal;

d) em conseqüência, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público 

para que requeira a instauração de inquérito policial ou ofereça denúncia.”

6. Dessarte, ante a transação penal aceita pela referida autora do fato, 

conforme ata de audiência preliminar de fl. 131, mister homologá-la.

II- Da extinção de punibilidade da autora do fato.

7. Aportaram aos autos comprovante de pagamento no tocante à 

composição civil (fl. 135) e Ofício nº 104/2017 da Secretaria Municipal de 

Educação, informando que foram entregues as bicicletas (fl. 117), bem 

como as notas ficais destas (136).

8. O Ministério Público pugnou pela extinção de punibilidade da autora do 

fato (fl. 141).

9. Isso posto:

a) Nos termos do art. 76 da Lei 9.099/95 e dos referidos Enunciados do 

FONAJE, HOMOLOGO a transação penal proposta e aceita pela empresa 

FEROSWALZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, na audiência 

derradeira, revestindo-na da cláusula rebus sic stantibus;

 b) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato FEROSWALZA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, anteriormente qualificada nos autos, 

em decorrência do cumprimento da transação penal.

10. NOTIFIQUE-SE o representante do Rotary Club de Alto Araguaia e 

Santa Rita do Araguaia/GO, com o escopo de prestar contas acerca do 

valor auferido com a alienação das madeiras, cujo perdimento foi 

declarado neste feito, no prazo de 10 (dez) dias.

11. Após, DÊ-SE vistas ao Ministério Público, para se manifestar a respeito 

dos mencionados documentos.

12. Registro, por oportuno, que a presente sentença não deverá constar 

como antecedentes criminais e somente deverá ser anotada para impedir 

novamente o mesmo benefício, no prazo de cinco anos.

13. Isenção legal de custas e despesas processuais nos termos da 

CNGC/MT.

14. Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE com as baixas e anotações 

pertinentes.

15. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 63018 Nr: 906-25.2015.811.0020

 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): ILEOMAR LANCONI, MADEIRAS CANADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassius Fernado de Oliveira 

- OAB:GO - 18.978, DEUZÂNIA MARQUES VILELA - OAB:5177-B/MT, 

Mariana Lôbo de Oliveira - OAB:GO 26.907

 Autos do Processo de Código nº. 63018.

Autor do Fato: Ileomar Lancomi

Madeiras Canadá LTDA

Vistos.

1. Trata-se de Termo Circunstanciado instaurado para apuração do delito 

previsto no artigo 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, em tese, 

perpetrado por Ileomar Lanconi e Madeiras Canadá LTDA, neste Município 

e Comarca de Alto Araguaia/MT.

2. Foi extinta a punibilidade do autor do fato Ileomar Lanconi, ante ao 

cumprimento da transação penal (fls. 102/104).

I- Da homologação da transação penal quanto à autora do fato Madeiras 

Canadá LTDA

3. Sob o fundamento dos Enunciados nº 71, 72 e 79 do FÓRUM NACIONAL 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS - FONAJE que transcrevemos a seguir:

“Enunciado 71 - A expressão conciliação prevista no artigo 73 da Lei 

9099/95 abrange o acordo civil e a transação penal, podendo a proposta 

do Ministério Público ser encaminhada pelo conciliador ou pelo juiz leigo, 

nos termos do artigo 76, § 3º, da mesma Lei (nova redação do Enunciado 

47 - Aprovado no XV Encontro – Florianópolis/SC)”

 “Enunciado 72 - A proposta de transação penal e a sentença 

homologatória devem conter obrigatoriamente o tipo infracional imputado 

ao autor do fato, independentemente da capitulação ofertada no termo 

circunstanciado (Aprovado no XVI Encontro – Rio de Janeiro/RJ)”

“Enunciado 79 (Substitui o Enunciado 14) - É incabível o oferecimento de 

denúncia após sentença homologatória de transação penal em que não 

haja cláusula resolutiva expressa, podendo constar da proposta que a 

sua homologação fica condicionada ao prévio cumprimento do avençado. 
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O descumprimento, no caso de não homologação, poderá ensejar o 

prosseguimento do feito (Aprovado no XIX Encontro – Aracaju/SE)”

4. Para encerrar com pá de cal a quesilha, sob a possibilidade de 

homologação de transação penal formulada em audiência preliminar, e o 

posteriormente, prosseguimento do feito pelo não cumprimento do 

acordado já foi decidido quando em sede da Apelação 1.224.741/8, 

conforme transcrevemos:

“JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – Transação penal – Ausência de 

cumprimento do acordado – Oferecimento de denúncia – Possibilidade. A 

transação penal, prevista no art. 76 da Lei nº 9.099/95, conquanto 

homologada judicialmente, tem cunho administrativo, em que não se 

contesta a imputação, não se admite culpa e não se condena nem se 

absolve, não fazendo coisa julgada material, mas apenas formal, o que 

permite ao Ministério Público, em face do não cumprimento do acordado, 

promover a devida Ação Penal, oferecendo denúncia." (Apel 1.224.741/8 

– Novo Horizonte – 2ª Câmara – Rel. Silvério Ribeiro – 14.12.2000 – V. U. 

(Voto nº 7.569)

5. Ressaltando o voto proferido pelo Ministro Marco Aurélio, da 2ª Turma 

do STF, no HC 79.572, citado por Damásio de Jesus que reformou acórdão 

do Superior Tribunal de Justiça e decidiu que:

“a) a sentença que aplica pena no caso do art. 76 da Lei dos Juizados 

Especiais Criminais não é nem condenatória e nem absolutória. É 

homologatória da transação penal;

b) tem eficácia de título executivo judicial, como ocorre na esfera civil (art. 

584, III, do CPC);

c) se o autor do fato não cumpre a pena restritiva de direitos, como a 

prestação de serviços à comunidade, o efeito é a desconstituição do 

acordo penal;

d) em conseqüência, os autos devem ser remetidos ao Ministério Público 

para que requeira a instauração de inquérito policial ou ofereça denúncia.”

6. Dessarte, ante a transação penal aceita pela referida autora do fato, 

conforme ata de audiência preliminar de fl.139, mister homologá-la.

II- Da extinção de punibilidade da autora do fato.

7. Aportaram aos autos comprovantes de pagamento (fls. 138 e 

138.verso), demonstrando que a empresa Madeiras Canadá LTDA cumpriu 

integramente com a obrigação assumida (fl. 139).

8. O Ministério Público pugnou pela extinção de punibilidade da autora do 

fato (fl. 141).

9. Isso posto:

a) Nos termos do art. 76 da Lei 9.099/95 e dos referidos Enunciados do 

FONAJE, HOMOLOGO a transação penal proposta e aceita pela empresa 

Madeiras Canadá LTDA, na audiência derradeira, revestindo-na da 

cláusula rebus sic stantibus;

 b) JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE da autora do fato MADEIRAS 

CANADÁ LTDA, anteriormente qualificada nos autos, em decorrência do 

cumprimento da transação penal.

10. NOTIFIQUE-SE o representante do Rotary Club de Alto Araguaia e 

Santa Rita do Araguaia/GO, com o escopo de prestar contas acerca do 

valor auferido com a alienação das madeiras, cujo perdimento foi 

declarado neste feito, no prazo de 10 (dez) dias.

11. Após, DÊ-SE vistas ao Ministério Público, para se manifestar a respeito 

dos mencionados documentos.

12. Registro, por oportuno, que a presente sentença não deverá constar 

como antecedentes criminais e somente deverá ser anotada para impedir 

novamente o mesmo benefício, no prazo de cinco anos.

13. Isenção legal de custas e despesas processuais nos termos da 

CNGC/MT.

14. Com o trânsito em julgado, PROCEDA-SE com as baixas e anotações 

pertinentes.

15. PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 8 de janeiro de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 91431 Nr: 1615-33.2014.811.0008

 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: EVANDRO SILVA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB-MT 10.050, MARCO 

ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B-MT, RENATA CINTRA RASCHEJA 

- OAB:15.625 13.120-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:MT/18071-A

 Nesta data, nos termos da CNGC, impulsiono o feito para INTIMAR AS 

PARTES, mediante remessa dos autos, antes do levantamento dos 

valores, nos termos do PROVIMENTO Nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 88482 Nr: 4243-29.2013.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHUMACHER & SCHUMACHER LTDA, DARCI 

SCHUMACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS HIDALGO THOMÉ 

- OAB:1.193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FIRMINO GOMES BARCELOS - 

OAB:4770-B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que o 

requerente apresentou recurso de apelação no prazo legal. Sendo assim, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida 

querendo apresente as contrarrazões à apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 135759 Nr: 2000-39.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DOS REIS CANDIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoaria Pública de Barra 

do Bugres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007, certifico que a 

contestação foi ofertada no prazo legal. Sendo assim, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para querendo manifeste 

sobre a contestação ofertada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 86777 Nr: 2574-38.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA DEMETRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR DEMETRIO - 

OAB:15.904/MT, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, BERNARDO RODRIGUES 

DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116 E 14.992

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O REQUERIDO 

DA SENTENÇA PROFERIDA NOS PRESENTES AUTOS: Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação declaratória c/c 

pedido de revisão de contrato bancário proposta por CAMILA DEMETRIO e 

desfavor de BANCO HSBC BANK BRASIL S/A., e julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.

 Por consequência, revogo a liminar concedida nos autos (fls. 37/38).

 Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das 
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custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

 Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de Normas da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aplicável à 

espécie.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Bugres – (MT), 20 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 109420 Nr: 1383-50.2016.811.0008

 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: MANOEL ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação 

revisional de contrato bancário proposta por MANOEL ANTÔNIO DA SILVA 

e desfavor de BANCO PANAMERICANO S/A., e julgo extinto o processo 

com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Pelo princípio da causalidade, condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Deixo, contudo, de condenar ao ônus 

da sucumbência, uma vez que não houve intervenção nos autos pelo 

requerido. A exigibilidade das custas, contudo, fica condicionada ao 

deferimento da gratuidade da justiça (fl. 33) concedida ao autor (art. 98, § 

3º, do CPC). Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

aplicável à espécie. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Bugres – 

(MT), 17 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96568 Nr: 5620-98.2014.811.0008

 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: CLAYTON JOÃO VIEIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, NOVA 

PONTOCON COMERCIO ELETRONICO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - 

OAB:5654/OABMT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos na Ação 

Indenizatória proposta por CLAYTON JOÃO VIEIRA DE AZEVEDO em 

desfavor de CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA. e NOVA PONTOCOM 

COMÉRCIO ELETRÔNICOS S.A., para CONDENAR as requeridas à 

restituição de R$ 3.913,88 (três mil e novecentos e treze reais e oitenta e 

oito centavos), na forma simples, mediante correção monetária pelo INPC 

deste da data 25.09.2013, bem como juros de mora de 1% ao mês, desde 

a citação. CONDENO ainda as requeridas, solidariamente, ao pagamento 

de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de compensação pelos danos 

morais, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a 

data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios de 1% (um 

por cento) a.m., conforme norma do art. 406, do Código Civil, combinado 

com o art. 161, § 1º do CTN, a contar do evento danoso, ou seja, data da 

inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes, nos termos do 

enunciado da Súmula 54 do STJ. Consequentemente, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil. Condeno as requeridas ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa 

(art. 85, §2º, III e IV, do CPC). Cumpram-se as demais disposições 

pertinentes ao Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça de 

Mato Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres – (MT), 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93977 Nr: 3656-70.2014.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LIMA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO 

BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA CAMACHO - 

OAB:11.335/MT, Rodrigo Nunes - OAB:SP-144.766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize 

sua representação processual e junte nos autor procuração por 

instrumento público.

 Após, intime-se o procurador o requerido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, firme a contestação de fls. 53/60, pois encontra-se apócrifa.

 Cumpridas as diligências acima, certifique-se.

 Na sequência, tendo em vista não ser o 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 (juntem cópia do contrato de 

trabalho havido entre as partes), 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.

 Às providências.

 Barra do Bugres – (MT), 08 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124763 Nr: 3618-53.2017.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DA SILVA GUIA, Zelito Marques da Guia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

S/A LTDA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença o reconhecimento da 

procedência do pedido formulados na ação de cobrança proposta por 

MARIA JOSÉ DA SILVA GUIA e ZELITO MARQUES DA GUIA em desfavor 

de YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e MAPFRE 

SEGUROS GERAIS S/A., em relação ao direito dos autores quanto ao 

recebimento dos valores correspondente ao contrato de adesão n. 

2374268, do grupo de consorcio 5666 e cota 062.00, em decorrência do 

falecimento do segurado Joacyr Marques da Silva Guia, falecido em 

21.02.2015, devendo o pagamento ocorrer em parcela única. Sobre o 

valor da indenização deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da sentença. Por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, inc. I e III, “a”, do Código de Processo Civil.Pelo 

princípio da causalidade, condeno as requeridas ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, levando em consideração 

o critério da razoabilidade e a simplicidade da causa, o grau de zelo do 

profissional, o lugar da prestação de serviço, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (artigo 85, §§ 2º, do CPC), 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico 

obtido na causa. Cumpram-se as disposições pertinentes do Código de 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do Bugres 

– (MT), 15 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 169 Nr: 12-28.1991.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB-FINANCEIRA S.A.,CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA UNIÃO LTDA, LUIZ FERNANDO 

VICENTINI, HENRIQUE LONGO SANDRI, LORIVAL FERREIRA DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, nos termos do art. 162 § 4º do CPC, e Capitulo 2, seção 17, 

item 2.17 – IV da CNGC, impulsiono o feito PARA INTIMAR O EXEQUENTE 

PARA APRESENTAR PLANILHA, CONFORME DESPACHO DE FLS 67, 

mediante remessa dos autos, nos termos do convênio firmado entre o 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Procuradoria Federal do Estado de 

Mato Grosso/AGU.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140331 Nr: 4768-35.2018.811.0008

 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: JOSE RUBENS DOS SANTOS LINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX CONSULTORIA REVISIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a Sessão de Conciliação e/ou Mediação foi designada 

para o dia 03 de Outubro de 2018, às 15:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408 – Bairro Maracanã – CEJUSC – Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico, que faço remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141604 Nr: 5925-43.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVMDS, JEOVANIA DOROTEU DA SILVA CONCIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIANO MATIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a Sessão de Conciliação e/ou Mediação foi designada 

para o dia 03 de Outubro de 2018, às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408 – Bairro Maracanã – CEJUSC – Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico, que faço remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140115 Nr: 4638-45.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHDJC, VGDJC, VADJ, TDJC, MVDJC, IVDJC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a Sessão de Conciliação e/ou Mediação foi designada 

para o dia 03 de Outubro de 2018, às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408 – Bairro Maracanã – CEJUSC – Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico, que faço remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141497 Nr: 5863-03.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CORDEIRO DE OLIVEIRA, PVCDO, IMCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA MARIA DAS CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a Sessão de Conciliação e/ou Mediação foi designada 

para o dia 03 de Outubro de 2018, às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408 – Bairro Maracanã – CEJUSC – Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico, que faço remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. NADA MAIS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 141505 Nr: 5871-77.2018.811.0008

 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: ANTONIA MARIA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO ANTONIO DOS SANTOS, MARIA 

ALICE DOS SANTOS, ADALBERTO RODRIGO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 1ª Vara desta Comarca.

Certifico ainda, que a Sessão de Conciliação e/ou Mediação foi designada 

para o dia 12 de Dezembro de 2018, às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408 – Bairro Maracanã – CEJUSC – Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres-MT.

Certifico, que faço remessa dos autos à Vara de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 96568 Nr: 5620-98.2014.811.0008

 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: CLAYTON JOÃO VIEIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA BAHIA COMERCIAL LTDA, NOVA 

PONTOCON COMERCIO ELETRONICO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BRAZÃO BARRETO 

SCANTAMBURLO - OAB:MT - 17366-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO FREIRE - 

OAB:5654/OABMT

 Vistos etc.

 CLAYTON JOÃO VIEIRA DE AZEVEDO, qualificado na inicial, propôs Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de danos morais em 

desfavor de CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA. e NOVA PONTOCOM 

COMÉRCIO ELETRÔNICO S.A.

 A fim de esclarecer a respeito do crédito disponibilizado pela CEF e 

utilização de parte do valor pela requerida, DETERMINO que se oficie à 

Caixa Econômica Federal, para que esta informe (com documentos) no 

prazo de 15 (quinze) dias, se o autor se habilitou no programa MINHA 

CASA MELHOR, se lhe foi disponibilizado crédito e se este crédito ou parte 

dele foi repassado ou creditado à empresa NOVA PONTOCOM COMÉRCIO 

ELETRÔNICO S.A.

Com o ofício, envie cópia desta decisão e do documento de fls. 21.

Com as informações, conclusos para deliberação.

 Barra do Bugres – (MT), 22 de fevereiro de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 107901 Nr: 473-23.2016.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Ilda Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de 

liquidação de sentença coletiva na Ação Civil Pública n. 

0800224-44.2013.8.01.0001, para CONDENAR a executada IMPACTUS 

COMERCIAL LTDA. a pagar à exequente o valor desembolsado, conforme 

comprovantes de fls. 150/156, a ser acrescido de atualização monetária 

pelo INPC a contar da data da propositura da presente liquidação de 

sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data 

da citação na Ação Civil Pública (29.07.2013). JULGO EXTINTO o presente 

processo, com fundamento nos artigos 487, inciso I e 490 do Código de 

Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a executada ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito (art. 85, 

§ 2º, do CPC e Súmula 345 do STJ). Considerando o Ofício da 

Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso de número 193/2018, onde 

informa questões atinentes à Empresa Ympactus Comercial Ltda e a 

indecisão sobre a sua liquidação ou decretação de falência, deverá o 

interessado acompanhar o andamento da ação civil pública de número 

0800224-44.2013.801.0001, no Estado do Acre, para futuras 

providências.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres – (MT), 

23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 94438 Nr: 4016-05.2014.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE DENISE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSA DE FATIMA PRADO MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

e condeno a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, 

porquanto o executado deu causa a propositura da execução fiscal pela 

Fazenda Pública municipal, e, considerando a regra do artigo 85, § 2º, do 

CPC fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 23 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116614 Nr: 5746-80.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Mauricio de Andrade Junqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINAS ITAMARATI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL VASQUES SAMPIERI 

BURNEIKO - OAB:6797/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA AZAMBUJA 

SOMMER DUTRA - OAB:OAB/MT 19536, FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:OAB/MT 17.819, RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449-SP

 Vistos.

 Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por USINAS 

ITAMARATI S/A. à execução de título extrajudicial que lhe move PAULO 

MAURÍCIO DE ANDRADE JUNQUEIRA, arguindo, em síntese, a iliquidez do 

título porquanto o excepto utilizou no novo cálculo o “IC fim de safra”, 

porém o valor deve corresponder o ATR divulgado pelo Consecana 

referente ao mês imediatamente anterior ao fim da safra e não ao mês 

anterior ao da execução.

 Defendeu, por outro lado, que o exequente pretende uma compensação 

de suposta perda financeira, utilizando a metodologia de cálculo da 

execução; porém, o exequente deveria valer-se da ação de cobrança e 

não da demanda executiva.

Por fim, defendeu a ilegitimidade de parte do exequente para cobrança do 

título, já que o devedor tem direito de ter conhecimento acerca da cessão 

do título. Assim, requer o reconhecimento de ineficácia da cessão de 

crédito em relação ao excipiente e, consequentemente, a ineficácia da 

cessão.

 Intimado, o excepto manifestou-se a respeito da exceção (fls.173/187), 

defendendo, em síntese, a liquidez do título; bem como a legitimidade do 

exequente na cobrança do crédito.

 É, em síntese, o necessário. DECIDO.

 As teses arguidas em sede de exceção de pré-executividade demandam 

dilação probatório e, portanto, não são suscetíveis de análise na via 

escolhida.

 Aliás, é tormentosa na jurisprudência a questão relativa às hipóteses de 

cabimento da chamada exceção de pré-executividade, sendo certo que a 

maior parte dos julgados se orienta no sentido de somente aceitar a 

defesa nas hipóteses de discussão a respeito de vícios processuais - 

como pressupostos processuais e condições da ação - e vícios do 

próprio título executivo que lhe retirem a liquidez, a certeza ou a 

exigibilidade.

Nesse sentido é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de 

Justiça:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSO 

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.APLICAÇÃO DA SÚMULA 393/STJ. 

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.REEXAME DE MATÉRIA 

FÁTICO-PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A Primeira Seção editou a Súmula 393/STJ, segundo a qual "A exceção 

de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às 

matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

2. De acordo com os dados consignados na decisão de origem, o exame 

do pedido veiculado na exceção de pré-executividade demandaria a 

produção de provas, inviabilizando a admissão desse meio processual de 

impugnação do título executivo. Assim, para chegar à conclusão diversa, 

seria essencial o revolvimento do quadro fático-probatório dos autos, 

providência vedada, teor do disposto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 858.889/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 16/06/2016, DJe 27/06/2016)

É exatamente esse o meu entendimento, na medida em que, as alegações 

da excipiente demandam dilação probatória, cuja via escolhida não 

comporta averiguar as alegações da excipiente por não comportar dilação 

probatória.

 A questão da cobrança de contribuições que não possuem natureza 

remuneratória é matéria estranha à exceção de pré-executividade, nos 

termos da Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é 

admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de 

ofício que não demandem dilação probatória”.

 A alegada iliquidez do título fundado em erro de cálculo de correção do 

crédito devido, demanda dilação probatória, de modo que a via da exceção 

se mostra inadequada para a discussão trazida nos autos.

 Por outro lado, o artigo 294 do Código Civil prevê que a inexistência de 

notificação do devedor acerca da cessão não implica a impossibilidade da 

cobrança da dívida, mas dispensa o dever de pagar a dívida ao 

cessionário novamente, caso já tenha pago diretamente ao cedente e lhe 

faculta opor ao cessionário as exceções pessoais oponíveis ao cedente.

 Com efeito, não se vislumbra essa hipótese no caso dos autos porque a 

executada não trouxe prova de que tenha pago a dívida ao antigo credor.

 Ante o exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade oposta por 

USINAS ITAMARATI S/A. à execução que lhe move PAULO MAURÍCIO DE 

ALMEIDA JUNQUEIRA.

 Prossiga-se a execução em seus ulteriores termos.

 Intimem-se.

 Barra do Bugres – (MT), 23 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 24531 Nr: 1107-68.2006.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A EDNO CAMPOS DA ROCHA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT

 Vistos.

Como é cediço, a execução se processa, via de regra, em favor do 
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credor, o qual tem a faculdade de indicar os bens que pretende ver 

penhorados e também de recusar bens nomeados pelo devedor, nos 

moldes do art. 829, §2º, do Código de Processo Civil.

 Na hipótese dos autos, verifica-se que várias tentativas de localização de 

bens pela exequente foram infrutíferas, de modo que o em razão do 

princípio da cooperação processual, assim como o princípio da boa-fé que 

deve nortear os processos e as partes, o pedido de fls. 139/141 deve ser 

acolhido para determinar à executada a nomeação de bens livres e 

desembaraçados de ônus à satisfação de ônus como garantia da 

execução; bem como, meio de satisfação da execução.

 Ante o exposto, acolho o pedido de fls. 139/141. Intime-se a parte 

executada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique bens livres e 

desembaraçados à penhora, mediante a apresentação da prova de sua 

propriedade, na forma do que determina o artigo 774, inciso V, do Código 

de Processo Civil.

 Advirta-se que considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta 

omissiva do executado, que, podendo, deixa de nomear bens à penhora, 

além de ser considerada fraude à execução o não cumprimento da ordem 

judicial.

 Após a manifestação ou o decurso do prazo, intime-se a exequente para 

manifestar-se em 05 (cinco) dias.

 Oportunamente, conclusos para deliberação.

 Intimem-se.

 CUMPRA-SE, expeça-se o necessário.

 Barra do Bugres – MT, 14 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 7725 Nr: 744-57.2001.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA MARIA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL - CIA DE SEGUROS 

ALIANÇA DO BRASIL - SEGUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - OAB:MT 

17.210-A

 Vistos etc.

 Às folhas 218/219, compareceu a parte exequente, pugnando pela 

expedição do alvará para levantamento dos valores, bem como a 

intimação do executado para pagamento de saldo devedor remanescente.

 Desnecessária a intimação da parte contraria nos termos do Provimento 

nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, considerando o pagamento 

espontâneo.

Logo, expeça-se os respectivos alvarás, conforme requerido pelo 

exequente (fls.218/219).

Sem prejuízo no cumprimento da determinação acima, INTIME-SE o 

executado para que se manifeste sobre a petição do exequente de folhas 

218/219, no que diz respeito ao pagamento do saldo devedor 

remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93975 Nr: 3654-03.2014.811.0008

 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: MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11.355, RODRIGO NUSS - OAB:16.509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na 

Ação de Cobrança proposta por MANOEL DOS SANTOS em desfavor do 

MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES, e julgo extinto o processo com 

resolução do mérito nos termos dos artigos 487, inciso I, e 490 do Código 

de Processo Civil.Consequentemente, condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, do CPC), 

considerando de outro lado, a simplicidade da matéria debatida e o 

julgamento antecipado do mérito, sem necessidade do comparecimento 

dos advogados em audiência. A exigibilidade, contudo, fica suspensa em 

razão da concessão da gratuidade da justiça que ora concedo-lhe (art. 

98, § 3º, do CPC). Por fim, julgo prejudicados os embargos de declaração 

opostos pelo autor (fls. 62/71). Cumpram-se as disposições pertinentes do 

Código de Normas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, aplicável à espécie. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Barra do 

Bugres – (MT), 17 de agosto de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 121155 Nr: 1501-89.2017.811.0008

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEANI SANSÃO MARTINEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONAS SANSÃO MARTINEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON LOBO MENDES FILHO 

- OAB:10.791-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Cuida-se de Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por 

Giani Sansão Martinez da Silveira em face de Jonas Sansão Martinez, 

ambos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos narrados na 

inicial.

2. Analisando detidamente os autos, a parte autora fora devidamente 

intimada, contudo, deixou transcorrer in albis o prazo sem manifestação, 

consoante certidão de fls. 160.

 3. Vieram-me os autos conclusos.

É breve o relatório. Fundamento e Decido.

4. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Novo Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

5. Pelo que se colhe dos autos, o embargante não promoveu o regular 

andamento processual, fato que impõe a extinção do processo nos termos 

do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil.

7. Custas, se houver, pela parte autora.

8. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 139756 Nr: 4411-55.2018.811.0008

 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: DORALICE EVA WEISSHEIMER SEIBERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ARANTES NETO - 

OAB:25.147/0, Marli Guarnieri de Lima - OAB:11865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 1. Conforme se depreende dos autos, a parte Requerente manifesta-se 

pela desistência da ação (fls. 73).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

4. Havendo restrições em nome do requerido e/ou de veículos, determino 

as baixas necessárias das restrições eventualmente realizadas.

 5. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

6. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira
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 Cod. Proc.: 41959 Nr: 5478-07.2008.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE E PEIXARIA RICARDOS GRILL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84587 Nr: 5599-93.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO BEZERRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS RUFINO DE 

SOUZA - OAB:14387/MT, JOSÉ TARGINO - OAB:MT-3.476-B, Luís 

Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, REINALDO LORENÇONI 

FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:10.316, SAULO 

ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 88528 Nr: 4284-93.2013.811.0008

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENVINDA BENEDITA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR DA COSTA LEMES, FAZENDA 

PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, FAZENDA PUBLICA DO 

MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

BARRA DO BUGRES - OAB:

 Visto em correição,

Trata-se de Ação de Interdição com Pedido de Tutela para Internação 

Compulsória ajuizada por Benvinda Benedita da Costa em desfavor da 

Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso e Fazenda Pública do 

Município de Barra do Bugres-MT, requerendo a internação compulsória de 

Valmir da Costa Lemes (todos qualificados nos autos).

 Consoante se depreende da petição de fls. 81, a parte autora deixou de 

atualizar seu endereço nos autos, o que inviabilizou contato com a parte 

requerente, prejudicando o prosseguimento do feito.

 É breve o relatório. Fundamento e decido.

Compulsando os autos, verifica-se que a inocorrência de intimação da 

parte autora se deu pela em razão da desídia da própria parte, que deixou 

de atualizar seu endereço nos autos. Dessa forma, trago a baila o que 

preleciona os Tribunais Superiores. In verbis:

RECURSO INOMINADO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - 

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTELIGÊNCIA 

DO ART. 267, III DO CPC - RETORNO DE INTIMAÇÃO NEGATIVA ? DEVER 

DA PARTE AUTORA EM MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO NOS 

AUTOS - APLICAÇÃO DO ART. 238, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - 

PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA INTIMAÇÃO - EXECUÇÃO NÃO 

EMBARGADA - DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE 

EXECUTADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ ? 

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e 

desprovido, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos exatos termos 

deste vot (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000111-09.2003.8.16.0082/0 - 

Formosa do Oeste - Rel.: Aldemar Sternadt - - J. 02.02.2016) (TJ-PR - RI: 

000011109200381600820 PR 0000111-09.2003.8.16.0082/0 (Acórdão), 

Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 02/02/2016, 1ª Turma 

Recursal, Data de Publicação: 15/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DA 

AÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA POR 

DESÍDIA DA PRÓPRIA PARTE, QUE NÃO ATUALIZOU O SEU ENDEREÇO 

NOS AUTOS. CABIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELO 

DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70052849486, Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, 

Julgado em 25/04/2013) (TJ-RS - AC: 70052849486 RS, Relator: Antônio 

Corrêa Palmeiro da Fontoura, Data de Julgamento: 25/04/2013, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/05/2013)

A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução do mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, III, do Código de Processo 

Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando a parte não 

promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias.

Pela que se colhe dos autos, a parte autora deixou de promover os atos e 

as diligências que lhe incumbia, fato que impõe a extinção do processo 

nos termos do art. 485, III, do Estatuto Processual Civil.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pendentes, se houver, pela parte autora.

 Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 83703 Nr: 477-65.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9.925/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA HOLANDA 

DE AMORIM - OAB:PROCURADORA, PROCURADOR(A) FEDERAL DO 

INSS-MT - OAB:

 Vistos...

 1- Recebo o recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do 

NCPC).

2- Tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, para regular processamento e 

julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 92120 Nr: 2231-08.2014.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANSÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ARANTES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA - 

OAB:13599, LEANDRO WILLIAN DESTO RIBEIRO - OAB:15332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos...

 1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 98526 Nr: 776-71.2015.811.0008

 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: GILBERTO LINO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON RUFO JUNIOR - 

OAB:8.251-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1- Recebo o recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do 

NCPC), devendo o recorrido ser intimado para apresentação de 

contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, para regular processamento e 

julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 109012 Nr: 1153-08.2016.811.0008

 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: Nilton Cesar Brandão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

 1- Recebo o recurso de apelação no seu regular efeito (artigo 1012 do 

NCPC).

2- Tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1º Região, para regular processamento e 

julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 12102 Nr: 1828-25.2003.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALETE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

OAB:SUBPROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Defiro o pedido de fls. 99 posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte ré, nomeio como 

defensor dativo da parte ré a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, devendo ser intimado para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

exequente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de arquivamento.

Decorrido o prazo assinalado, sem manifestação da parte interessada, 

certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo independentemente de 

nova conclusão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84988 Nr: 1026-75.2013.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABEL FERNANDA ALVES 

MACHADO - OAB:6325/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A MT, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:228.213-SP

 Vistos...

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84968 Nr: 1007-69.2013.811.0008

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO AUTO POSTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

ANTONIO MAERCIO DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA ANDRADE ABRANTES DE 

SALES - OAB:OAB/MT 15.497, LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES 

CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6735/O

 Vistos...

 1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Tendo em vista que já foram apresentadas as contrarrazões, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 117981 Nr: 6599-89.2016.811.0008

 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): A. R. BRITO JUNIOR, ADIONEL RIBEIRO DE 

BRITO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto ao bloqueio de valores realizado às fls. 23/23-v°, 

sob pena de preclusão.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 106233 Nr: 5628-41.2015.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAIRA MOURA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILAINE LOPES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maíra Moura Soares - 

OAB:OAB/MT 13.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FARCY RIBEIRO - 

OAB:4.314-A, GALERO CHAVES DA COSTA - OAB:11.902-B

 Vistos...

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84410 Nr: 5493-34.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON DE BRITO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, RONEY MARCOS 

FERREIRA - OAB:10.316, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 21677 Nr: 1755-82.2005.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE JOSÉ DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE INACIO BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Neves de Oliveira - 

OAB:15.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Defiro o pedido de fls. 86/87, posto que determino a avaliação do bem 

penhorado às 76.

 Com as informações nos autos, volvam-me os autos conclusos para 

designação de data para realização hasta pública.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84190 Nr: 5337-46.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA GOMES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES 

- OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113404 Nr: 3702-88.2016.811.0008

 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: OSVANDO ARAUJO DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO GREGORIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PERLA CRISTINA LUZ DE 

OLIVEIRA HIRAE - OAB:12468

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, verifico que o imóvel do Requerido, 

objeto de acordo nos autos, pertence também à sua esposa, Sra. Suely 

Izidoro da Silva, casada com este em regime de comunhão universal de 

bens, o que torna necessária a sua anuência na alienação, sob pena de 

nulidade.

2. Desta forma, diante a impossibilidade de uma futura adjudicação, 

intime-se a parte autora para regularizar os autos, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

3. Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 84167 Nr: 5315-85.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES 

- OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 85041 Nr: 5784-34.2012.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO JOSE SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ TARGINO - 

OAB:MT-3.476-B, Luís Roberto Silva E Taques - OAB:MT. 17.504, 

REINALDO LORENÇONI FILHO - OAB:6459-O, SAULO ALMEIDA ALVES 

- OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 111719 Nr: 2738-95.2016.811.0008
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tetsuo No, Satsuki No

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Augusto Capeletti, Salesio Everling, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SATIKO NO MENDES - 

OAB:34404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 Visto.

 Intime-se os exequentes para manifestar quanto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 104863 Nr: 4705-15.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G P DE GOES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA DE 

MESQUITA - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Defiro o pedido de fls. 34/35, posto que determino a citação da parte 

executada por edital pelo prazo de 30 (trinta dias), nos termos do art. 257, 

III do Código de Processo Civil.

 Após, em não havendo manifestação pela parte executada, nomeio como 

defensor dativo da parte executada o Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), devendo ser intimado 

para seu mister.

Cumprida as determinações supramencionadas, intime-se a parte 

requerente para manifestar o que entender de direito, no prazo legal, sob 

pena de extinção do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 103924 Nr: 4087-70.2015.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOZIAS EZIDIO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO - VIDA E PREVIDENCIA, 

USINAS ITAMARATI S/A, GUANABARA AGRICOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17550/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B, CAMILA AZAMBUJA SOMMER DUTRA - OAB:19536/O, 

FELIPPE ZERAIK - OAB:30397, FERNANDA CRISTINA BOLIS - 

OAB:OAB/MT 17.819, MURILO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:MT/ 3127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4062-MT, 

RICARDO MARTINS FIRMINO - OAB:253449-SP, SERGIO HENRIQUE K. 

KOBASYASHI - OAB:MT 6180

 Vistos,

1- Recebo o recurso de apelação no seu(s) regular(es) efeito(s) (artigo 

1012 do NCPC), devendo o(s) recorrido(s) ser(em) intimado(s) para 

apresentação de contrarrazões no prazo legal.

2- Com ou sem as contrarrazões, o que deverá ser certificado, 

remetam-se os autos, com as homenagens deste Juízo, ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para regular 

processamento e julgamento.

3- Intimem-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 124938 Nr: 3701-69.2017.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PASCOAL FRANSOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos,

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento do valor do débito, ou comprovar que já o fez, sob 

pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do art. 

523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

4. Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141502 Nr: 5868-25.2018.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRMV, MDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 11 de Dezembro de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141601 Nr: 5922-88.2018.811.0008

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIANA DIAS PAVAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI AGOSTINHO PAVAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 11 de Dezembro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 113441 Nr: 3725-34.2016.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMFDS, JANE CLEIDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JACINTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRA 

DO BUGRES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 11 de Dezembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 
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providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141644 Nr: 5952-26.2018.811.0008

 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: LDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDS, AGDS, EMAA, RAGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Costa Pinheiro - 

OAB:21.482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 08 de Novembro de 2018 às 13:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141593 Nr: 5915-96.2018.811.0008

 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: GIVALDO ANTONIO DOS SANTOS, LAFDS, JMFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIANA FELIX BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 02 de Outubro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141603 Nr: 5924-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FLORENCE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 27 de Novembro de 2018 às 14:15 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141603 Nr: 5924-58.2018.811.0008

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FLORENCE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 27 de Setembro de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141592 Nr: 5914-14.2018.811.0008

 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: JMDS, MARTA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATA GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Novembro de 2018 às 16:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 134972 Nr: 1534-45.2018.811.0008

 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: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DO OESTE 

DE MATO GROSSO LTDA, JACKSON HENRIQUE SALES SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Novembro de 2018 às 15:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141616 Nr: 5936-72.2018.811.0008

 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: NDBDS, AVBDS, ALESSANDRA BALIEIRO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 20 de Setembro de 2018 às 13:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 141614 Nr: 5934-05.2018.811.0008

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICIA DE JESUS, GILMAR DOS SANTOS, SGXC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS CAVALCANTE DOS SANTOS, ANA 

VITORIA DE JESUS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 13 de Novembro de 2018 às 14:30 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 127326 Nr: 39570-62.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDER VARGAS NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BENETTI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleice Hellen Costa Leite - 

OAB:9.475, JONAS RACHID MURAD FILHO - OAB:MT-6105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPLLE - OAB:MT 10455, SIDNEI GONÇALVES - OAB:2.933

 EM RAZÃO DO PATRONO DA PARTE REQUERENTE NÃO TER SIDO 

CADASTRADO, IMPULSIONO A PUBLICAÇÃO, COM A FINALIDADE DE 

INTIMÁ-LO CORRETAMENTO, A CERTIDÃO QUE DESIGNOU NOVA DATA 

DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO:

CERTIDÃO

Certifico que recebi os presentes autos da 2ª Vara desta Comarca.

 Certifico ainda, que a sessão de conciliação e/ou mediação foi designada 

para o dia 06 de Novembro de 2018 às 14:00 horas, à realizar-se na Rua 

João Custódio da Silva nº 408, Bairro Maracanã - CEJUSC - Prédio do 

Juizado Especial, na cidade de Barra do Bugres - MT.

Certifico que faço a remessa dos autos ao Juízo de origem, para as 

providencias que se fizerem necessárias. Nada Mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 125701 Nr: 4031-66.2017.811.0008

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPFRDO, LPFRDO, MPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSRDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. Conforme se depreende dos autos, o Requerente manifesta-se pela 

desistência da ação (fls. 137).

2. Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença a desistência da ação, 

para os fins do art. 200, parágrafo único do Novo Código de Processo 

Civil.

3. Em consequência, julgo EXTINTO o presente feito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 4. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que incabíveis a 

espécie.

5. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 45088 Nr: 1309-06.2010.811.0008

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO ROMANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A - BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE BOSAIPO BUENO DE 

MOARES - OAB:14.141, ANA CAROLINA SOUSA CEI - OAB:8.349, 

ANDERSON MARTINS GONÇALVES - OAB:, ANDRESSA FREITAS 

BORGES - OAB:14.639, CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - 

OAB:14848, CLEBER LEMES ALMECER - OAB:11378/MT, DOUGLAS 

TADEU MAGALHÃES - OAB:14.827, FÁBIO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:16.263, FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - OAB:16.524, 

GUSTAVO LIMA PARREIRA - OAB:16.203, HEVERSON DE GRANÇA 

SILVA - OAB:9.064, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270, JOAO LUCAS SOUZA PIRES - OAB:13.336, JONATHA 

CRISTIAN SANTOS SILVA - OAB:MT-15.461, LUCIANA JOANUCCI 

MOTTI - OAB:7832, MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14.232, 

MARCO ANTONIO MARI - OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT, NARA LIMA CARVALHO - OAB:5.416, RODNEY 

QUEIROZ MAX - OAB:16.272, RODRIGO MOREIRA E SILVA PINHO - 

OAB:, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259-MT, VICTOR 

BUOGO GATASS - OAB:16.533

 Vistos...

Defiro o pedido de fls. 197, atenda-se na forma requerida.

 Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 26748 Nr: 3769-05.2006.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUISIO DE SOUZA SILVA, MARIZANGELA 

BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CASSIO MELLO 

- OAB:14312-B, RONEY MARCOS FERREIRA - OAB:

 Posto isso, designa-se o dia 26 de novembro de 2018, às 13 horas para a 

realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri do acusado 

ALUIZIO DE SOUZA SILVA, anotando a absoluta ausência de espaço em 

pauta em data anterior dado eis que foram preenchidos todos os dias úteis 

para audiências, bem como a designação de júris de outros acusados 

presos.Intime-se o pronunciado pessoalmente, nos termos do art. 420, 

parágrafo único, do CPP, requisitando a sua apresentação junto ao 

ergástulo público DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT.Intimem-se as 

testemunhas arroladas. Ciência ao MPE e DPE.Providencie sete cópias da 

pronúncia e deste relatório.É o sucinto relatório (CPP, 423, I).Barra do 

Bugres/MT, 23 de agosto de 2018. João Filho de Almeida PortelaJuiz de 

Direito Presidente do Tribunal do Júri

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 94726 Nr: 4275-97.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edion Rosalino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15.152

 Intimação da Advogada constituída, Sandra Jane Scotti - OAB/MT 15.152, 

para ter ciência do teor da certidão negativa de Ofical de Justiça referênte 

as testemunhas arroladas pela defesa, conforme consta a seguir: "[...] 

Certifico ainda, que deixei de intimar: Nivaldo Espinosa dos Santos, em 

virtude do mesmo estar viajando, conforme informação de sua esposa 

Vilma Rosalino da Silva Santos, que comprometeu-se verbalmente avisa-lo 

do dia e hora da audiência e Kaline Fontes Vieira, estar residindo na 

cidade de Arenápolis, conforme informação de sua irmã Ivanise Maria. Por 

esta razão faço devolução do presente na central de mandados."

Estagiária: Francieli Michalski - Mat. 34311

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 97292 Nr: 6231-51.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO BEZERRA PEREIRA, EMANUEL 

BORGES RODRIGUES, KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lauro Gonçalo da Costa - 

OAB:15.304, SILMARA ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249-MT

 Não havendo o réu Juliano Bezerra Pereira alegado preliminar, e 

inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo 

Penal, designa-se audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de 

setembro de 2018, às 13 horas.

Intimem-se as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas e 

requisite-se a apresentação do réu .

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).

Advirta-se, desde logo, que o Juízo observará o disposto no art. 222, §§ 

1º e 2º, do CPP, podendo a parte, comprometida com a duração razoável 

do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as testemunhas por 

ocasião da audiência neste Juízo.

Não localizada alguma das pessoas a serem inquiridas, intime-se a parte 

interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

NA REFERIDA AUDIÊNCIA O JUÍZO DELIBERARÁ ACERCA DO 

DESMEMBRAMENTO DO FEITO (CPP, 80) EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS 

EMANUEL BORGES RODRIGUES e KAIO FELIPE DIAS ALMEIDA.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE DE MANDADO E OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 04 de maio de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135712 Nr: 1967-49.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSE DA SILVA, RENATO FERNANDO 

DOS SANTOS SILVA, MATHEUS NASCIMENTO FERREIRA, PAULO 

RICARDO DA SILVA, JONATAN MELO DE CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, EDER JOSE ALVES - OAB:24.709, 

Eder José Alves - OAB:OAB/MT 24.709, FRANCISCO ARANTES NETO 

- OAB:25.147/0

 Autos: 1967-49.2018.811.0008 - Código: 135712.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I – A Defesa Técnica dos acusados Paulo Ricardo da Silva e Renato 

Fernando dos Santos Silva manifestou interesse em recorrer da sentença 

(fls. 159/183).

 ll – Recebe-se as apelações interpostas porquanto presentes os 

requisitos extrínsecos (tempestividade, adequação, inexistência de fato 

impeditivo ou extintivo, regularidade na representação e sucumbência) e 

intrínsecos (legitimidade, capacidade e interesse recursal), sendo que, 

eventual pagamento de custas é relegado para a fase do art. 804 do CPP.

IIl - Nos termos do art. 600 do CPP, vistas dos autos ao Ministério Público 

para, no prazo de 08 dias contra-arrazoar eis que já foram apresentadas 

as razões.

IV - Após, no prazo estipulado no art. 601 do CPP, encaminhem-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso a fim de 

que sejam os autos distribuídos a Câmara competente e analisado o 

recurso interposto.

V - Intime-se e se cumpra.

Barra do Bugres/MT, 23 de agosto de 2018.

João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000513-17.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CRISTINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 24 de agosto de 2018. Senhor(a) ANA 

CRISTINA DE OLIVEIRA, Rua dos Girassóis, nº 02, Qd. 35, Bairro 

Alvorada, Barra do Bugres - Mato Grosso. A presente carta, extraída dos 

autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de 

Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/09/2018 

Hora: 13:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000513-17.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.186,85; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA 

Advogado do(a) REQUERENTE: EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - 

MT0021129A Parte Ré: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001254-91.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

EDIMEIRE DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 24 de agosto de 2018. À Sra. EDIMEIRE DA 

SILVA SOUZA, Rua Manoel F. De Oliveira, Nº 10, Q. 0, L 0, Bairro 

Indefinido, CEP: 78.39-000, Barra do Bugres- MT. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 11/09/2018 Hora: 14:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1001254-91.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 6.141,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDIMEIRE DA SILVA SOUZA 

Senhor(a) Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA 

- MT0013741A-O Parte Ré: Telefônica Brasil S.A. - VIVO 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000107-93.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

FRANCINALDO JOSE DE ARAUJO SILVA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14943072. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar procuração judicial por instrumento público, tendo em vista que 

o Reclamante é iletrado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção". O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE 

- Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 

11.419/2006. Paulo Roberto Martins da Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000001-34.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

KELEFER LUANA DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 24 de agosto de 2018. Senhor(a) KELEFER 

LUANA DE SOUZA SILVA, Avenida Primavera, nº 329, Bairro Maracanã, 

Barra do Bugres / MT. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/09/2018 Hora: 14:20, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000001-34.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 6.105,94; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

KELEFER LUANA DE SOUZA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: ALEIR 

CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O Parte Ré: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. - VIVO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência 

designada, poderá, de imediato, ser proferida sentença de extinção. 

OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer 

devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-23.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES CAPATTO (ADVOGADO(A))

NESIO CAPATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

AMIL SAUDE LTDA (REQUERIDO)

FELIPE VELASQUES AMARAL (ADVOGADO(A))

FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ (ADVOGADO(A))

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da partes para 

manifestar-se no no prazo de 15( quinze) dias, ID do documento 14747725 

“ Pois bem, em consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo 

Civil.Sem custas.Antes de realizar o levantamento, nos termos do 

Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação 

da requerida e da requerente para que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias.Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. “. O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. MARIA AP. 

RAMOS SANTANA-Gestora Judiciária Substituta. Mat; 3321.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-12.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LINO FERREIRA (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 24 de agosto de 2018. Senhor(a) GILMAR 

LINO FERREIRA, Rodovia das Flores, s/nº, Bairro indefinido, CEP: 

78.390-000, Barra do Bugres/MT. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 11/09/2018 

Hora: 14:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000093-12.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 6.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: GILMAR LINO FERREIRA Advogado 

do(a) REQUERENTE: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - MT0013741A-O 

Parte Ré: Telefônica Brasil S.A. - VIVO ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA BRAGIAO NODARI (REQUERENTE)

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000485-83.2017.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA DA PENHA BRAGIAO 

NODARI REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos 

etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por MARIA DA 

PENHA BRAGIÃO NODARI, em face de SKY SERVIÇOS DE BANDA 

LARGA LTDA, todos qualificados nos autos. A execução foi recebida no 

Id.13340120, determinando a intimação da executada. A executada 

compareceu juntando o comprovante de pagamento do valor que entendia 

ser devido (Id.14327065/14327068). A exequente manifestou no Id. 

14385146, que o pagamento realizado pela executada foi fora do prazo, 

pugnando pelo levantamento do valor depositado e bloqueio do saldo 

devedor remanescente (R$ 571,29). De consequência, foi deferido o 

bloqueio via BacenJud do saldo devedor remanescente 

(Id.14549586/14900212). A parte executada manifestou no sentido de que 

o valor remanescente bloqueado fosse convertido em penhora, bem como 

pugnando pela extinção da execução e expedição do alvará em favor da 

exequente (Id.14706115). No Id. 14590810 compareceu a exequente 

pugnando pela expedição do alvará. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Pois bem, em consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Deixo de determinar a intimação da parte contraria, nos 

termos do Provimento nº 68/CNJ, tendo em vista a manifestação expressa 

pela executada, de que não se opõe ao levantamento dos valores em 

favor da exequente. Expeça-se o alvará, em favor da exequente. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 24 de agosto de 

2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 016/2018/DF - TORNAR PUBLICA a relação de candidatos 
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inscritos para o estagio curricular remunerado nível médio para o Fórum 

desta Comarca, coletada no período de 05.06.2018 a 17.08.2018, 

deferidas as inscrições de acordo com o Edital nº 014/2012/GSCP de 

16.06.2012, tornando-as definitivas em um total de 58 (cinquenta e oito) 

inscritos.

* O Edital n° 016/2018/D 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 Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 95724 Nr: 5142-56.2017.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVESTRE DIONES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Tendo em vista que o arquivo eletrônico com o interrogatório do réu 

enncontra-se corrompido, diligência realizada por este próprio Magistrado 

e a equipe de Assessores, DESIGNO NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU 

SILVESTRE DIONES DIAS para o dia 04/09/2018, às 14h00min. 

Requisite-se o réu. Intime-se o MPE e a Defesa Técnica.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 65322 Nr: 3356-16.2013.811.0050

 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: ALVIAR ROTHER, EXTRA BANCO DE IMÓVEIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - 

OAB:6.363/MT, IVAN MOREIRA - OAB:81931- SP, JOÃO BATISTA 

ARAUJO BARBOSA - OAB:9847/MT, JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, MARCIO MONTENEGRO - OAB:15.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - 

OAB:14690/O

 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.: 31742 Nr: 1802-85.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE APARECIDO ALVES SILVA, LUIS 

ERASMO SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96179 Nr: 167-54.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DOSSIATTI, JOSÉ CARLOS 

FRANCISCO DA SILVA, FABIO TAVARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Nos termos da legislação em vigor, certifico que o recurso interposto às 

fls.176 é tempestivo, razão pela qual em cumprimento ao item 5.16.19 da 

CNGJMT, impulsiono o presente feito ao setor de matéria para imprensa a 

fim de que seja intimada a parte apelante para, apresentar razões do 

referido recurso de apelação, no prazo legal. Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99210 Nr: 1657-14.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 10/09/2018, às 

16h30min (horário de Cuiabá/MT). 3. PUBLIQUE-SE tal decisum uma única 

vez no DJE para ciência e intimação do(a/s) advogado(a/s) constituído (§ 

1º, art. 370, CPP) e, ainda, intime pessoalmente o(a/s) acusado(a/s) 

mediante mandado, carta precatória ou carta rogatória, segundo incidência 

das situações dos artigos 351 e seguintes, 353 e seguintes, 362 e 

seguintes ou 368 e seguintes do CPP, sendo que a marcha procedimental 

deste processo seguirá normalmente sem a presença do(a/s) 

acusado(a/s) previamente declarado revel conforme artigo 367 do mesmo 

CPP. 4. As testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais deste juízo serão pessoalmente intimadas para comparecimento 

pessoal e obrigatório na oralidade encimada, sob pena de: condução 

coercitiva, condenação ao pagamento de multa e despesa da diligência e 

responsabilidade criminal pelo crime de desobediência, nos moldes dos 

artigos 218 e 219 do CPP, devendo constar tal advertência do respectivo 

mandado judicial de intimação. 5. REQUISITE-SE à respectiva autoridade 

superior a(s) testemunha(s) militar(es) e COMUNIQUE-SE o referido chefe 

de repartição sobre a expedição de mandado para intimação e oitiva da(s) 

testemunha(s) servidor(a/s) público, indicando-lhe data e horário da 

oralidade conforme norma cogente dos §§ 2º e 3º do artigo 221 do CPP. 6. 

Já para as testemunhas arroladas pelas partes e residentes nos limites 

territoriais de outros juízos brasileiros ou internacionais, DETERMINO que 

o(a) diligente gestor(a) judicial expeça a necessária carta precatória ou 

carta de ordem, observando na espécie o regramento ínsito nos artigos 

222 ou 222-A e seguintes, respectivamente, notadamente a não 

suspensão da marcha procedimental ut § 1º do artigo 222, todos do CPP. 

7. Ciência pessoal ao(a/s) nobre membro(a/s) do MINISTÉRIO PÚBLICO 

e/ou DEFENSORIA PÚBLICA do Estado de Mato Grosso atuante no feito. 8. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 23356 Nr: 8-97.2007.811.0050

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O ZAWASKI ASSISTENCIA TÉCNICA, OSMAR 

ZAWASKI

ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:SUBPROCURADORA-

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO
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Vistos,

1. DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor, 

isomente para transferência, pertencente ao executado indicado pelo 

exequente, por meio do sistema RENAJUD

2. Em seguida, determino a expedição de mandado de busca e apreensão, 

no endereço indicado às fls. 75

3. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 77093 Nr: 3434-39.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Q. NAVES, VILMAR QUIRINO NAVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Pagliuso Siqueira - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos,

1. DEFIRO o pedido de imposição de restrição judicial de veículo automotor 

pertencente ao(a) executado(a) indicados pelo exequente, por meio do 

sistema RENAJUD.

2. Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no sentido de 

localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não dispõe de 

meios para indicar o paradeiro dos veículos.

3. Não sendo localizado veículos em nome do(a) executado(a), via 

RENAJUD, dê-se ciência ao credor intimando-o para dar prosseguimento 

ao feito, adotando as medidas que lhe forem cabíveis, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 40 da Lei 

6.830/80 e início da contagem do prazo prescricional.

4. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 33189 Nr: 3219-73.2009.811.0050

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFDS, JCDSV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: karlos Lock - OAB:16.828

 Código nº 33189

DECISÃO

Vistos, etc.

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por José Carlos da 

Silva Valliati, representado por sua genitora, em desfavor de Julio Cesar 

Valliati.

Compulsando os autos verifico que a defesa pleiteou a revogação da 

prisão do executado alegando estar em tratamento cancerígeno.

No mais, noto que os documentos apresentados às fls. 107/121, não 

comprovam a existência de estar em tratamento de uma doença 

cancerígena, por tanto.

INDEFIRO o pedido de fls. 124/124V.

ACOLHO como ratio decidendi os fundamentos lançados na manifestação 

de fls. 100/102 e 123 pelo IRMP.

DEFIRO os pedidos da DPE às fls. 103/103v e 134.

MANTENHO a decisão de fls. 88/89.

Após, façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101543 Nr: 2760-56.2018.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARDOSO & BRIZOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID MESQUITA HENRIQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SULVIANE RIGO LUSTOZA - 

OAB:24651/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2. DEFIRO os pedidos em seus itens ( i, i.i e ii). 3. O Conselho Nacional de 

Justiça instituiu o Sistema RENAJUD, com vista a implementar “Restrições 

Judiciais de Veículos Automotores”, conforme dispõe o art. 2° do 

respectivo Regulamento: 5. Diante da realidade processual, viável a 

restrição judicial do veículo em nome do devedor, mormente em face da 

ausência de conhecimento do seu paradeiro. 6. Assim, DEFIRO o pedido 

de imposição de restrição judicial de veículo automotor pertencente ao(a) 

executado(a), por meio do sistema RENAJUD. 7. Havendo localização, 

PROCEDA-SE a inclusão de restrição de transferência de modo a 

satisfazer a dívida exequenda, intimando-se a parte interessada para 

precisar a localização do bem para fins de efetivação da penhora e 

remoção. 8. Efetuado o registro, caberá ao(a) exequente diligenciar no 

sentido de localizar o bem para avaliação e remoção, pois o Judiciário não 

dispõe de meios para indicar o paradeiro dos veículos. 9. Sem prejuízo, em 

nome do princípio da celeridade e da economia processual, o Juízo ainda 

DETERMINA sejam realizadas buscas de bens junto ao sistema INFOJUD 

visando obter informações sobre a existência de bens de propriedade da 

parte executada. 10. Após, o cumprimento, independente do resultado, 

intime-se o exequente para que se manifeste no prazo de 05 dias. 11. 

Cumpra-se a secretaria o item 2, expedindo e providenciando o 

necessário. Campo Novo do Parecis/MT, 22 de agosto de 2018. PEDRO 

DAVI BENETTI Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 96179 Nr: 167-54.2018.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DOSSIATTI, JOSÉ CARLOS 

FRANCISCO DA SILVA, FABIO TAVARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Vistos, etc.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejada contra a sentença 

derradeira (fls. 168 e 170), deveras, preenchidos os requisitos legais 

objetivos e subjetivos do artigo 593 e seguintes do CPP, RECEBO a 

presente irresignação no(s) seu(s) efeito(s) legal(is), nos seus legais e 

jurídicos efeitos (art. 593, I e art. 597, do CPP).

2. INTIME-SE a defesa para apresentação de suas razões, no prazo de 08 

(oito) dias (art. 600, CPP).

3. Após, oferecidas e certificado o decurso do prazo, ao MPE para, no 

prazo legal, apresentar as contrarrazões.

 4. DETERMINO a expedição de Guia de Execução Provisória, a qual 

deverá preencher os requisitos legais da LEP e da Resolução CNJ 

113/2010, encaminhando-a ao competente juízo da execução penal, tudo 

conforme disciplinado na seção 29 do capítulo 07 da CNGC/MT.

 5. Uma vez apresentadas as razões e as contrarrazões, REMETAM-SE 

os autos ao e. TJMT, procedendo às anotações e baixas necessárias, 

bem como, grafando nossas sinceras homenagens (CPP, art. 601).

6. Acerca do pedido acostado as fls. 176, DEFIRO a restituição da quantia 

apreendida na conta corrente informada, conforme decisão exarada às 

fls. 157/161 em seu item 105.

7. PUBLIQUE-SE 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, se for o caso, a DEFENSORIA PÚBLICA do Estado 

de Mato Grosso.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 101182 Nr: 2577-85.2018.811.0050

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDCNDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOIZIO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:21.011/MT

 Feitas tais considerações e à vista dos subsídios constantes nos autos 

que apontam a necessidade das medidas protetivas já concedidas e, 

ainda, considerando a presunção de veracidade dos fatos alegados, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes na peça exordial, nos 

termos da liminar concedida, que torno definitiva. As medidas terão 

vigência até o trânsito em julgado da sentença de absolvição no processo 
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principal, ou até a extinção da pena, acaso condenado o suposto 

agressor.Diante do exposto, posterga-se os efeitos das respectivas 

medidas deferidas pelo prazo de 01 (um) ano, contados da ciência da 

ofendida, devendo aquela ser cientificada nos termos do art. 201, §2º, do 

CPP .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91672 Nr: 2792-95.2017.811.0050

 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: BLLF, MDDLF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDCNDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 15.Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e 

legais efeitos o acordo de fls. 25/27, o que faço com fulcro assente no 

artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O PROCESSO com resolução de mérito.16.Expeça-se o 

competente termo de guarda.17.P. I.C.18.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 88156 Nr: 742-96.2017.811.0050

 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: MAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JKFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILIETE YUNG - OAB:16371-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Trata-se de ação de exoneração de alimentos ajuizada por Márcio Alcione 

Lima em face de Jeicy Kelly Ferreira Campos, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Realizada audiência de conciliação (f. 35) as partes pactuaram acordo, 

oportunidade em que o Ministério Público manifestou parecer favorável à 

homologação do ajustado entre as partes.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto a presente demanda (f. 35).

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. 35, para que produza os seus efeitos 

legais e jurídicos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, b do CPC.

 Custas judiciais pelo requerido.

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.: 99147 Nr: 1635-53.2018.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR MARCHIO JUNIOR, REGINA FURLAN 

MARCHIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS HENRIQUE SCHOLL - 

OAB:18.318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 21/09/2018, às 16:30 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.: 35527 Nr: 2316-04.2010.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES CAPISTRANO, SAUL 

FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE ARAÚJO 

BARBOSA - OAB:9.847, JULIANA DOS REIS SANTOS - OAB:13.479-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60913 Nr: 1917-04.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 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:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 05 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78598 Nr: 24-36.2016.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23142 Nr: 3415-48.2006.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA DEZIDERIO, LUIS CARLOS 

KOCZKODAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90182 Nr: 1880-98.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34.607/RS, VOLNEI COPETTI - OAB:58.099/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 86801 Nr: 32-76.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA FERREIRA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875/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, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92888 Nr: 3507-40.2017.811.0050

 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: ONEZINO RIBEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFÔNICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE BARBOSA - 

OAB:15.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE PIONA - OAB:13.333

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34272 Nr: 1047-27.2010.811.0050

 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): JULIANA DEZIDERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2.619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959-MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 78961 Nr: 223-58.2016.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 

DEFENSIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - 

OAB:18.678-A/MT, ROBERTO GUENDA - OAB:101.856/SP, 

WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

advogado para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se nos autos sobre o 

AR negativo acostado em fls., indicando o atual endereço da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61604 Nr: 2606-48.2012.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO MIGUEL AQUINO DOS SANTOS, CARLOS 

AIRTON UHR DOS SANTOS, CARLA DE FATIMA UHR DOS SANTOS, 

MIGUEL ADAILTON UHR DOS SANTOS, CLAYTON ROGÉRIO UHR DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO SIMIONATO, SÉRGIO LUIZ 
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FLORENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMI DE BONA - OAB:15.048/RS, 

SERGIO AMILTON UHR DOS SANTOS - OAB:64.833/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7.072/MT, JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:4045

 Certifico que o movimento "Impulsionamento por Certidão - Atos 

Ordinatórios", de 15/08/2018, foi disponibilizado no DJE nº 10319, de 

17/08/2018 e publicado no dia 20/08/2018, onde constam como patronos 

habilitados para receberem intimações: ROMI DE BONA - OAB:15.048/RS, 

SERGIO AMILTON UHR DOS SANTOS - OAB:64.833/RS, representando o 

polo ativo; e JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - OAB:4045, 

representando o polo passivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 18122 Nr: 1871-59.2005.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAYER CROPSCIENCE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA & JOST LTDA, DELVISSON 

GERALDO DE ARAÚJO OLIVEIRA, ALESSANDRA BORGES LIMA 

OLIVEIRA, EDELGART GRAU JOST, MILTON RODOLFO JOST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA LUIZE FERRO - 

OAB:18.195-B OAB/MT, FLAVIO MULLER - OAB:5.841/B, RODRIGO 

NOGARA DE CASTILHO - OAB:8.250-B/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor da certidão do oficial de justiça, acostado em fls., requerendo o que 

entender pertinente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80328 Nr: 941-55.2016.811.0050

 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): PAULUCE ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:PROC. PF/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o patrono das partes, para que fiquem 

cientes do desarquivamento dos autos, e requeira, no prazo de 05 dias, o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63653 Nr: 1664-79.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208 -A/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte requerida, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, que se refere a proposta de honorários, acostado em 

fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75776 Nr: 2614-20.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLEI VITAL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor documento, acostado em fls. 55/61, dando prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 70460 Nr: 3573-25.2014.811.0050

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDSON DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT, MYLLENA GUIZARDI T. M. BASTOS - OAB:9.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seus 

advogados para que, no prazo de 05 dias, manifeste-se nos autos face o 

teor do documento, acostado em fls. 160, requerendo o que entender 

pertinente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 782 Nr: 651-36.1999.811.0050

 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 BAMERINDUS S/A EM LIQUIDAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BRUNETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A, JOÃO MENDES DE OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:346.829-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO FERNANDES DA 

SILVA PERES - OAB:6668, SERGIO ANTONIO MEDA - OAB:6.320

 ATOS ORDINATÓRIOS

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR as partes para que fiquem cientes 

sobre a data desginada para a realização da perícia, que se realizará no 

dia 24/09/2018 Às 14:30, no endereço informado na petição de fls. 
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570/571, bem como para que o indique assistentes técnicos e apresentem 

seus quesitos, em 5 dias, sob pena de preclusão, caso já não tenha sido 

feito nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 8884 Nr: 2061-27.2002.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER ALVES DA SILVA, ADMILSON 

CAMPOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

Eliane Gomes Ferreira - OAB:9862, MÁRCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:OAB/MT 7.888, wesley robert de amorim - OAB:6.610/MT

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 80328 Nr: 941-55.2016.811.0050

 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): PAULUCE ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Paulino Calumbi do 

Nascimento - OAB:PROC. PF/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos à Execução 

propostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de 

PAULUCE ROBERTO DA SILVA, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, homologando o cálculo apresentado pelo 

embargado.Condeno a embargante em custas e honorários que fixo em 

10% sobre o valor da condenação.Ainda, proceda-se ao preenchimento 

dos documentos necessários visando à expedição do precatório e/ou 

requisição de pequeno valor – RPV, conforme os cálculos apresentados 

às f. 138(dos autos em apenso).Após o trânsito em julgado, extraia-se 

cópia da sentença e cálculos para o processo executivo (código 65302), 

a r q u i v a n d o - s e  e s t e s  a u t o s .  P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e . 

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.: 99144 Nr: 1632-98.2018.811.0050

 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: TVAU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CAVALIERI HENNING 

- OAB:18.913/MT, CAMILA MARTINS SCHIAVONE - OAB:85.175/PR, 

DÉBORAH MARIA DRUGOVICH SCHIAVONI - OAB:62.187/PR, FABÍOLA 

GAMBARINI SCHMITT - OAB:85.565/PR, RONIVAN DOS REIS S. 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:20.436/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 05/10/2018, às 13:30 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.: 89078 Nr: 1245-20.2017.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELITO SULZBACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA IRILENE EWERLING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, 

PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR DARTANHAN 

RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73606 Nr: 1304-76.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. C. FERREIRA DA SILVA-ME, LUIZ CARLOS 

FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 legal, manifeste-se nos autos face o teor 

da petição, acostado em fls., requerendo o que entender pertinente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 84676 Nr: 3583-98.2016.811.0050

 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: JOÃO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL, PROCURADOR-GERAL DA 

UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICIANE CRISTINE SILVA 

HERMANN - OAB:20.435-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, na pessoa de seu 

procurador, para que no prazo legal, impugne a contestação apresentada 

nos autos em fls.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60895 Nr: 1898-95.2012.811.0050

 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): IVANA PEZZI GIACOMET, JOÃO PINTO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 98976 Nr: 1555-89.2018.811.0050

 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: BDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDS

 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: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Autos nº 1555-89.2018.811.0050 (Código 98976)

Requerente: Bruno da Silva Brito

Requerido: Arão Brito da Silva

Vistos em correição.

Processe-se em segredo de justiça (art. 155, II, do CPC), e com isenção de 

custas.

 Atenta às condições pessoais do alimentante e do alimentado, arbitro os 

alimentos provisórios no valor de R$ 264,00 (quatrocentos e quarenta 

reais), equivalente a 30% do salário mínimo, em virtude da prova do 

parentesco acostada às f.11.

 O valor acima consignado deverá ser depositado, todo o dia 10 (dez) de 

cada mês, em conta indicada pela autora, ou mediante recibo, sendo 

devido a partir da citação do requerido.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 

25/09/2018, às 14:30 horas.

Cite-se o réu e intime-se o autor a fim de que compareçam à solenidade, 

acompanhados de seu advogado e testemunhas, independentemente de 

prévio depósito de rol, importando a ausência em extinção e arquivamento 

do processo e a daquele em confissão e revelia.

Na audiência, se não houver acordo, poderá o Réu contestar, desde que o 

faça por intermédio de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de 

testemunhas e proferimento de sentença.

Defiro o benefício da justiça gratuita na medida em que a requerente é 

pobre na acepção jurídica do termo não dispondo, assim, de meios para 

arcar com as despesas do processo sem se privar dos recursos 

indispensáveis à sua manutenção.

Cite-se com as advertências de estilo.

Notifique-se o Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 26 de junho de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68006 Nr: 1851-53.2014.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. DA ROCHA REIS ALVES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOBRADEIRAS METALNEY LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA MARQUES VAN DER 

SAND - OAB:21.262/MT, FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, JONAS 

HENRIQUE SCHOLL - OAB:18.318-B/MT, PEDRO GILMAR VAN DER 

SAND - OAB:4207/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROSA - 

OAB:69006

 (...).Aliás, não é demasia registrar que não cabe a magistrada realizar 

decisões minuciosamente fundamentadas traçando quais as providencias 

a parte exequente deve realizar para comprovar nos autos que foram 

realizadas as buscas administrativas para a localização de bens da parte 

executada.Ressalto que o poder judiciário não é órgão consultivo, 

existindo outros meios, extrajudiciais, a disposição da administração 

pública estadual para tentativa de localização de bens em nome do 

executado.Assim, constato que, por ora, a parte exequente não 

comprovou que realizou as buscas administrativas que estão ao seu 

alcance para posterior andamento de consultas pelo Poder 

Judiciário.Dessa forma, tenho por bem aplicar a suspensão provisória do 

feito, nos termos do art. 921, III, do CPC, segundo o qual, citado o devedor 

e não encontrados bens passíveis de penhora, a execução será 

suspensa e não extinta, sobretudo, quando se constata que a parte 

exequente pode realizar diligências nos autos na tentativa de atingir a 

satisfação do crédito.Quanto mais, importante mencionar que a suspensão 

da execução pelo prazo de um ano, suspenderá a prescrição nos termos 

do art. 921, III, § 1º, do CPC. Outrossim, em caso de análise pela 

exequente de alteração da situação financeira do devedor, a qualquer 

tempo, poderá realizar petição nos autos, DESDE QUE DEVIDAMENTE 

COMPROVADA as alegações de modificação fática.Com tais 

considerações, DETERMINO a SUSPENSÃO do presente feito, nos termos 

do art. 921, III, § 1º, do Código de Processo Civil, pelo prazo de 01 (um) 

ano, prazo este hábil para que a parte exequente possa realizar TODAS 

as diligências administrativas que estejam em seu alcance para a 

localização de bens passíveis de penhora em nome do 

executado.Proceda-se as diligências necessárias para o arquivamento do 

feito, SEM BAIXA NA DISTRIUIÇÃO.Decorrido o prazo, a contar da 

intimação via DJE desta decisão, o exequente deve ser manifestar 

independente de nova intimação no prazo de 5 dias.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 65046 Nr: 3084-22.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA DA SILVA GERONIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINEIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcus Vinicius de 

Albuquerque Portella - OAB:PROC. DO INSS

 Vistos.

Tendo em vista a certidão de f. 91, e, diante o teor da manifestação de f. 

70v verso homologo os valores apresentados pela parte autora às 66.

Em razão da concordância da parte executada quanto aos cálculos 

apresentados pelo exequente, determino a expedição de ofício requisitório 

ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça para expedição de RPV – 

Requisição de Pequeno Valor, instruindo-a com as peças indispensáveis 

ao processamento da requisição.

Com a confirmação do depósito, expeça-se o alvará de levantamento dos 

valores. Após a expedição do alvará, em nada sendo requerido, no prazo 

de 05 (cinco) dias, certifique-se e volte conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 16751 Nr: 505-82.2005.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO RIBEIRO FOLCHINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR CAMILO ROMBALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MEDEIROS DA 

SILVA - OAB:5.423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT, RODRIGO MICHELS DE OLIVEIRA - 

OAB:7300-B

 Vistos.

Cuida-se de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em 
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face da parte executada, ambas devidamente qualificados nos autos.

Às f. 459 a parte exequente informou o pagamento integral do débito 

objeto da presente execução.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO. DECIDO.

As partes compuseram-se amigavelmente nos autos e em seguida a 

exequente informou, às f. 459, a quitação integral da dívida, requerendo a 

extinção do feito pelo cumprimento integral da transação.

Ante o exposto, julgo extinta a presente execução, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

uma vez que, consoante consta nos autos, o executado satisfez a 

obrigação.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 34345 Nr: 1120-96.2010.811.0050

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENI DAS CHAGAS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - 

OAB:8161/MT, MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEURI LUIZ PIGATTO FILHO - 

OAB:11974

 Vistos,

Cuida-se de ação cautelar de exibição de documentos ajuizada por Leni 

em face do Banco Bradesco.

Às f. 83 foi determinada a intimação da parte requerida para a exibição de 

cópia legível dos documentos de f. 77-80, todavia, a parte requerida, 

mesmo intimada não apresentou os documentos em questão.

Assim, às f. 132 foi determinada a intimação da parte requerida para 

cumprimento da decisão de f. 83, sob pena de aplicação de multa diária.

Ocorre que mesmo intimada, a requerida manteve-se inerte (f. 134-135).

Diante disso, DEFIRO o pedido de f. 137-140 e, por conseguinte, INTIME-SE 

a parte requerida para que, nos termos do art. 523 do CPC, realize o 

pagamento do valor de R$ 28.500,00 correspondente aos dias de 

descumprimento da decisão de f. 132, sob pena de aplicação de multa de 

10% (art. 523, § 1º, CPC).

Decorrido o prazo sem pagamento, tornem os autos conclusos para 

deliberação.

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.: 81189 Nr: 1467-22.2016.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIVALDO ANTONIO CARVALHO DODO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre 

Admissão de Associados do Sudoeste de Mato Grosso – SICREDI 

SUDOESTE/MT em face de Lucivaldo Antonio Carvalho Dodo.

A inicial foi recebida em 22 de julho de 2.016, conforme decisão de f. 61.

A parte requerida foi devidamente citada em 26 de março de 2.018 

(certidão de f. 82).

A parte requerida não manifestou nos autos (f. 87).

Em seguida, a parte autora pugnou pela procedência da ação para a 

conversão do mandado inicial em mandado executivo e prosseguindo da 

execução até o efetivo pagamento do débito (f. 84).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

DECIDO.

 Não havendo embargos nem pagamento, nos termos do art. 701, §2º, 

CPC, constitui-se, de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo e 

prosseguindo-se na forma do cumprimento de sentença.

Assim, retifiquem-se a distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo atualizado do débito, nos 

termos do art. 524, do CPC.

Atualizado o débito, intime-se o executado para efetuar o pagamento da 

dívida, no prazo de 15 dias (CPC, art. 523), devendo consignar as 

advertências dos §§ do mesmo artigo, bem como informando que poderá 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias (CPC, art. 525 e 

§§).

Em caso de pronto pagamento, fixo os honorários em 10% sobre o valor 

do débito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-52.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO DALZOT (REQUERENTE)

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BOM FUTURO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

CLEVERSON BARBOSA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000263-52.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

02/10/2018 14:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Terça-feira, 21 de Agosto de 2018 NILZA PEREIRA BRANT 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000261-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

INDIAMARA CONCI (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO NORTE LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA DOS SANTOS BRUCH (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000261-82.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos da legislação 

processual em vigor, Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim 

de intimar a parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, informar este 

Juízo, acerca de qual a Comarca abrange o Município de Mercedes/PR, 

para que tenha a possibilidade de expedir a carta precatória de execução. 

Campo Novo do Parecis-MT, Sexta-feira, 24 de Agosto de 2018. Nilza 

Pereira Brant Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000352-75.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN DOANE PEREIRA JOST (REQUERENTE)

PAULO ANTONIO GUERRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

EXMO(A). SR(A). DR(A). JUIZ(A) DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL 

CIVEL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT. Processo nº: 

1000352-75.2018.8.11.0050 HELLEN DOANE PEREIRA JOST, devidamente 

qualificado nos supra referenciado, através de seu Advogado que esta 

sub assina, vem com a devida vênia à presença de Vossa Excelência, 
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REQUERER a DESISTÊNCIA da presente ação e consequentemente o 

arquivamento definitivo, nos moldes do art. 3º da Lei 9.09/95 c/c art. 485, 

VIII, do NCPC. Nestes Termos, Pede Deferimento. Cuiabá/MT, 23 de agosto 

de 2018. PAULO ANTONIO GUERRA OAB/MT 16.276

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000496-49.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

INDIA ANDREIA COSTA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000496-49.2018.8.11.0050. REQUERENTE: INDIA ANDREIA COSTA 

SIQUEIRA REQUERIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. 

reparação de dano moral com pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipada proposta por India Andreia Costa Siqueira em face de 

Recovery do Brasil Consultoria S.A., ambos devidamente qualificados nos 

autos. Alega, em síntese, que se deparou com negativação oriunda de 

negócio jurídico desconhecido com a requerida, contrato nº 

0000000722562438, no valor de R$ 15112,82, sem que tenha qualquer 

relação com a parte reclamada, equerendo a suspensão da negativação 

em sede de tutela antecipada. Vieram os autos conclusos. Decido. 

Observo nos autos que inobstante as informações da requerente, com 

efeito restou demonstrada a inclusão restritiva, conforme extrato anexo, 

todavia não há evidências do perigo da demora a ensejar a antecipação 

pretendida. É que as inclusões ocorreram no mes de março de 2018 e a 

ação proposta apenas em agosto de 2018, sem demonstração dos 

prejuízos até que a ação seja julgada. Até mesmo porque o trâmite do 

juizado é célere não justificando a antecipação de forma genérica, como 

no caso presente. Assim, indefiro a tutela antecipada pleiteada. No mais, 

recebo a inicial e determino o prosseguimento do feito para que sejam 

adotadas as providências necessárias para a realização da audiência de 

conciliação a ser designada conforme pauta pré-estabelecida. Cite-se. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 22 de agosto de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000935-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

CREDORES (RÉU)

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000935-57.2018.8.11.0051 Recuperação Judicial Despacho. 

Vistos etc. Consta dos autos informações a respeito do descumprimento 

de ordem judicial por conta da Credora ENERGISA, inclusive com a 

interrupção dos serviços na data de hoje. Uma vez que tal expediente por 

duas vezes foi expressamente vedado, impõe-se a averiguação de 

eventual crime de desobediência. Para tanto, DETERMINO a condução 

coercitiva do Sr. Gerente da unidade local para a Delegacia de Polícia Civil, 

a fim de que investigue eventual prática do crime de desobediência. Com o 

expediente, ENCAMINHEM-SE cópias das decisões e dos indícios de 

desobediência. No mais, a fim de possibilitar a continuidade das atividades 

da Recuperanda, EXPEÇA-SE mandado para cumprimento imediato a ser 

cumprido por preposto da Credora, para o restabelecimento dos serviços 

de energia. Para tanto, CONSIGNA-SE que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

acompanhar os trabalhos. Por fim, CUMPRA-SE integralmente a decisão 

anterior, inclusive em plantão judiciário. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 24 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78914 Nr: 3743-28.2013.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emmilly Emmanuelly Carvalho de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ângela Maria de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, REMETA-SE cópia da presente decisão à distribuição, a fim de 

que seja instaurado o incidente de remoção de inventariante.Nos novos 

autos, em atenção ao disposto no art. 623, caput, do NCPC, CITE-SE a 

Inventariante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre 

o pedido de remoção.Após, dando-se continuidade ao feito, INTIME-SE a 

Inventariante, no endereço anexo, para que, no prazo de 15 dias, 

apresente a GIA-ITCD, já acompanhada da avaliação feita pela autoridade 

fazendária.Após, INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 15 dias, 

apresente suas últimas declarações, nos termos do art. 636, quando 

então a Inventariante poderá emendar, aditar ou complementar as 

primeiras declarações.Apresentadas as últimas declarações, INTIMEM-SE 

os demais herdeiros para que para que se manifestem no prazo de 15 

dias.Não havendo impugnação às últimas declarações, deverá a 

Inventariante comprovar nos autos o recolhimento do ITCD, quando então, 

respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, a Inventariante, nos termos do art. 

647 do NCPC, poderá apresentar o pedido de quinhão.Concluídos os atos 

acima descritos, VOLTEM-ME os autos conclusos, para eventual 

formalização da partilha por sentença, nos termos do art. 654 do 

NCPC.Cumpra-se.  Int ime-se. Expeça-se o necessár io.Às 

providências.Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33187 Nr: 3306-89.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Ribeiro Rocha - 

OAB:13281/MT

 (...) NDEFIRO, pois, os pedidos ventilados pelo Executado em sua 

exceção, mantendo incólume a pretensão executória do Exequente.Por 

consequência, INTIME-SE o Exequente, por meio do seu Procurador, para 

que requeira o que de direito.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 14 de agosto de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 34661 Nr: 1200-23.2011.811.0051

 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): Edmar Gomes Evangelista, Luiz Carlos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Alexandre Schoffen 

- OAB:10.657

 Para fazer frente a tais questões, DEFIRO a produção de prova 

testemunhal e documental.Para tanto, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para o dia 23 de outubro de 2018, às 16:00 horas de Mato 
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Grosso.INTIMEM-SE os ilustres Causídicos, inclusive para que apresentem 

o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão. 

INTIMEM-SE as Testemunhas eventualmente arroladas pela Defensoria 

Pública e pelo Ministério Público.Quanto às Testemunhas eventualmente 

arroladas, desde já consigno que caberá à própria Partes intimar e 

comprovar suas intimações, por meio da juntada da cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento com 

antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência (art. 455 

do NCPC). Alternativamente, a Parte poderá apresentar suas testemunhas 

no dia da audiência, dispensando-se a intimação (art. 455, § 2º, do 

NCPC).Não sendo feita a intimação das Testemunhas, nem a apresentação 

delas em audiência, presumir-se-á pela desistência da produção da prova 

(art. 455, §§ 2º e 3º, do NCPC).No mais, REQUISITE-SE junto à 

Superintendência e a Corregedoria da Policia Militar cópias dos 

procedimentos administrativos eventualmente instaurados em desfavor 

dos Requeridos, em relação ao Boletim de Ocorrência nº. 041/09 de 

Campo Verde. Por fim, INTIME-SE o Ministério Público.Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 23 de agosto 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75481 Nr: 461-79.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carla Adriana Ortolani Clebis de Souza, Ana Luiza 

Ortolani de Souza, Maria Julia Ortolani Clebis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA 

- OAB:17522

 Julgo IMPROCEDENTE, por outro lado, o pedido indenizatório a título de 

danos materiais.CONDENO os Requeridos, por fim, ao pagamento das 

custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em que 

corresponder a 10% do montante da obrigação, levando-se em 

consideração, especialmente os trabalhos desenvolvidos.Sem reexame 

necessário.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 

21 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 26023 Nr: 138-16.2009.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Gerência Regional de 

Reestruturação de Ativos Operacionais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Levy Fonseca Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387 B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521/MT, 

Dariel Elias de Souza - OAB:11945-B, Deivison vinicius - OAB:14690, 

Fábio Luis Vinicius Kunkel Lopes de Souza - OAB:14.690, JOAO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Juliano Martin Rocha - 

OAB:253333, Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381, Luiz 

Carlos - OAB:26822 B, Marcelo Augusto Borges - OAB:6189/MT, 

Marcelo Savi - OAB:40989, willian - OAB:3928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Após, imediatamente CONCLUSOS para deliberação.Não sendo possível o 

bloqueio de valor correspondente à totalidade da dívida, DETERMINO a 

solicitação de informações ao departamento de trânsito, por meio do 

Sistema Renajud, acerca da existência de veículos eventualmente 

cadastrados em nome do Executado.Em sendo o caso, DETERMINO, a 

indicação da restrição no cadastro do veículo, inclusive a de circulação, 

nomeando, desde logo, Procurador do Exequente como 

Depositário.Caberá ao Exequente informar o local onde o veículo pode ser 

localizado, a fim de ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus 

cuidados. Nessa hipótese, DETERMINO a pronta avaliação do bem, 

intimando-se as Partes para que se manifestem sobre o laudo 

correspondente.Infrutífera a providência, SOLICITEM-SE informações 

acerca da última declaração de rendas do Executado, pelo Sistema 

Infojud.Com a resposta, INTIME-SE o Exequente, por meio do Procurador 

constituído, para que indique bens disponíveis do Executado, em (10) dez 

dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do art. 921, III, do 

NCPC.Em não havendo manifestação no aludido prazo, DETERMINO a 

suspensão do feito pelo prazo de um ano. ENCAMINHEM-SE os autos ao 

arquivo provisório, até ulterior manifestação das Partes, ou até o advento 

do prazo prescricional, iniciado a partir do encerramento do lapso de 

suspensão – art. 921, § 4º, NCPC.No advento do prazo prescricional, nos 

termos do art. 921, § 5º, do NCPC, INTIMEM-SE as Partes para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, requeiram o que de direito, devolvendo-me 

conclusos os autos para deliberação.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 23 de agosto de 

2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 71506 Nr: 497-58.2012.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rafael Schenkel, Alécio Schenkel, Mercedes 

Barbieri Schenkel, Alexandre Pedro Schenkel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Schcaira - OAB:OAB/MT 20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Serra Neto - 

OAB:16397, Marcio Ribeiro Rocha - OAB:13281/MT, Viviane de 

Oliveira Siqueira - OAB:17680 - MT

 Consequentemente, DECLARO extinto o feito executivo. CONDENO o 

Exequente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, 

fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, 

do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 

14 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139958 Nr: 315-62.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conacentro Cooperativa dos Produtores do Centro 

Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcarlão Transportadora LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Rafael da Silva Taveira - 

OAB:15471, CID ROBSON BOLONHESE - OAB:11699, FERNANDO 

OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 315-62.2018.811.0051 - 139958

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de arresto feito pela Exequente.

Assim, EXPEÇA-SE o necessário ao arresto dos utilitários, supostamente 

localizados ao lado da Churrascaria Campinense, neste Município.

Não sendo localizados os bens, INTIME-SE a Exequente para que solicite 

as diligências que entender pertinentes.

Não havendo manifestação, DEVOLVA-SE a carta, com as homenagens 

deste Juízo.

 Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83549 Nr: 2979-08.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valter Aparecido Pereira, Cleomar Freitas Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 
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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: Flávia Almeida Moura Di 

Latella - OAB:109.730/MG, Marcelo Tostes de Castro Maia - 

OAB:63.440/MG

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos pelos Requerentes, apenas para excluir 

os demais encargos moratórios do Contrato de Renegociação e do Termo 

de Adesão, aplicando-se a comissão de permanência de forma 

isolada.MANTENHO incólume os demais títulos impugnados.Sem custas, 

dada a gratuidade.Dada a mínima sucumbência do Requerido, deixo de 

condená-lo ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, 

nos termos do art. 86 do NCPC. 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 SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81784 Nr: 1700-84.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde, Fábio Schroeter - Prefeito 

Municipal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dimorvan Alencar Brescancim, Associação 

dos Moradores e Pequenos Produtores Rurais da Faz. Sto. Antonio Fartu, 

João Romão Oliveira dos Santos, Paulo Rodrigues Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Ricardo Kleim - 

OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313, Walter Junio Alves dos Santos - OAB:MT/18.126

 Isso posto, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei nº 8.429/92, RECEBO A 

INICIAL.Para tanto, CITEM-SE os Requeridos e INTIME-SE o Requerente – 

este só na pessoa de seu ilustre Procurador (art. 334, § 3º, do NCPC) –, a 

fim de que compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo 

Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do 

NCPC).NOTIFIQUE-SE, ainda, o Ministério Público.Se impossível o acordo, e 

bem assim na hipótese de ausência, a Requerida poderá oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da data da 

audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena de presunção de 

veracidade das alegações de fato feitas pela Parte contrária (art. 344 do 

NCPC). Sem prejuízo, INTIME-SE o Requerido João Romão Oliveira dos 

Santos para que, no prazo de 30 (trinta) dias, junte aos autos o 

competente instrumento procuratório, outorgado ao Causídico 

subscritor.Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.Campo 

Verde/MT, 22 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 935 Nr: 1-15.1992.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Derzina Oliveira de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Paula - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO FARIAS - OAB: 

OAB/MT 7487-A, Sandinara Pelicioli - OAB:102023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1-15.1992.811.0051 - 935

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça.

Isso posto, CITEM-SE os demais herdeiros e a Fazenda Pública para que 

se manifestem quanto as primeiras declarações apresentadas pela 

Inventariante.

Não havendo impugnação às primeiras declarações, INTIME-SE a 

Inventariante, por meio de sua Procuradora e pessoalmente, para que dê o 

devido prosseguimento ao feito, apresentando, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a GIA-ITCD, já acompanhada da avaliação feita pela autoridade 

fazendária, dos bens que compõe o espólio.

Após, nos termos do art. 636 do NCPC, deverá a Inventariante apresentar 

as últimas declarações.

Apresentadas as últimas declarações, INTIMEM-SE os demais herdeiros, 

para que se manifestem no prazo de 15 dias.

Não havendo impugnação às últimas declarações, deverá a Inventariante 

comprovar nos autos o recolhimento do ITCD, quando então, respeitado o 

prazo de 15 (quinze) dias, a Inventariante, nos termos do art. 647 do 

NCPC, poderá apresentar o pedido de quinhão.

Concluídos os atos acima descritos, VOLTEM-ME os autos conclusos, 

para eventual formalização da partilha por sentença, nos termos do art. 

654 do NCPC.

No mais, dada a natureza especial no rito do inventário, INDEFIRO o pedido 

relativo à anulação das cessões efetivadas, visto que tal questão deverá 

ser objeto de ação própria.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 13 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 78734 Nr: 3583-03.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: G5 Vidraçaria Ltda - Me, Giovano Soares de Lima, 

Giovane Echert Soares de Lima, Erica Neuza Fensterseifer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Wilians Fratoni 

Rodrigues - OAB:128341/SP, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO parcialmente 

procedentes os pedidos aduzidos pelo Requerente apenas para excluir os 

demais encargos moratórios previstos nos títulos impugnados, 

aplicando-se a comissão de permanência de forma isolada.Quanto aos 

juros remuneratórios, nos contratos de desconto de cheques de nº 

031.849.518; nº 018.948.311; e de nº 303.705.400, o cartão BNDES, o 

contrato para antecipação de créditos com cartões visa de nº 

303.703.093, e a nota de crédito comercial de nº 40/01346-4, os juros 

remuneratórios deverão se limitar à taxa média de mercado na época da 

contratação.CONDENO a Requerida ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em 

10% do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do NCPC, 

considerando, em especial, a sucumbência parcial.Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, com baixa no relatório 

estatístico, eventual pedido de execução por parte do interessado. Em 

nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, dando-se 

baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 14 de agosto de 2018.André 

Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77811 Nr: 2713-55.2013.811.0051

 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: Thiago Drebes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDECARD - Verde Administradora de 

Cartões de Crédito S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Cesar Goulart Lanes - 

OAB:13329-A

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca 

do § 3º do mesmo artigo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 17282 Nr: 3163-42.2006.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elita Teresinha Guareschi

 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:

 Autos n° 3163-42.2006.811.0051 - 17282

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

INDEFIRO o pedido de suspensão de p. 205, uma vez que, 

considerando-se o protocolo do pedido em 12 de abril de 2018, 

percebe-se que o prazo de trinta dias já se esgotou.

Isso posto, INTIME-SE Requerente para que, no prazo de 15 dias requeira 

o que de direito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 10 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23076 Nr: 1050-47.2008.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Algemir Tonello, Rosângela Tonello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Pereira do Lago, Iraci Carvalho do 

Lago, Itamar de Mello Loi, Elizabete Cortez Loi, Salvador Leandro do 

Nascimento, Gerailta Feliciano Nascimento, Bogun de Lara Pinto (falecido), 

Ahirton de Lara Pinto (falecido), Filomena Gonzaga de Lara, Artenes de 

Lara Pinto, Sebastião de Lara Pinto, Ahir de Lara Pinto (falecida), 

Agropecuária Grão Mogol S/A, Terezinha de Lara da Silva, Zilza de Lara 

Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raimar Abilio Bottega - 

OAB:3882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evangelista Vieira da Silva - 

OAB:12273/DF, Fernando Vieira Sertão - OAB:26675/DF, Manoel 

Mascarenhas da Silva - OAB:13.477/ DF, Pablo Cortez Loi - 

OAB:11152/MT

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

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, 22 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83012 Nr: 2591-08.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucimara Rosa Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao 

e-mail campoverde.1vara@tj.mt.jus.br, o resumo da petição inicial dos 

autos nº 2591-08.2014.811.0051, Cód. 83012, a fim de que possa ser 

expedido o Edital de Citação com maior agilidade, conforme dispõe o item 

7.5.2 do provimento 56/2007 da Corregedoria Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31657 Nr: 1769-58.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Arnulfo Brito de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para as 

partes, NO PRAZO DE 05 (cinco) DIAS, manifestarem-se quanto ao 

retorno dos autos da 2ª instância, sob pena do feito ser encaminhado ao 

arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32592 Nr: 2709-23.2010.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onéscimo Prati - Espólio, Yara Alecrim 

Andrade Prati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235, Nelson Ricardo Kleim - OAB:MT/16.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Slhessarenko - 

OAB:3921/MT, André Stumpf Jacob Gonçalves - OAB:5362 OAB/MT

 Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO 

inteiramente improcedentes os pedidos feitos na inicial, dando à lide 

resolução de mérito.Sem custas e honorários.Certificado o trânsito em 

julgado, AGUARDE-SE, no arquivo provisório, eventual manifestação por 

parte de qualquer interessado. Em não havendo pedido de execução no 

prazo de 30 (trinta) dias, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de 

estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 16 de agosto de 2018.André Barbosa 

Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 121850 Nr: 1998-71.2017.811.0051

 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: JOSE LEONARDO DE ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS MOREIRA DA SILVA, BANCO 

BRADESCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERONDINO RODRIGUES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:136087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILEUZA FONSECA DOS 
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SANTOS BATTISTI - OAB:17995/O

 Autos n° 1998-71.2017.811.0051 - 121850

Resolução Contratual

Despacho.

Vistos etc.

CUMPRA-SE integralmente o despacho proferido em audiência, 

intimando-se as Partes para que, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas alegações finais.

Após, CONCLUSOS, para sentença.

Cumpra-se.

 Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83139 Nr: 2686-38.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Augusto Adalberto Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos para 

intimação da parte autora, no prazo de 15(quinze)dias, manifestar-se 

acerca da carta precatória devolvida, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 109466 Nr: 2220-73.2016.811.0051

 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: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre da Silva ME, Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Nos termos da legislação vigente, considerando a prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade no Juízo "A Quo", em consonância com o artigo 

1.010, § 1º, do NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE 

REQUERENTE, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES, advertindo-a acerca do § 3º do mesmo artigo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83119 Nr: 2666-47.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Sonia Regina de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao 

e-mail campoverde.1vara@tj.mt.jus.br, o resumo da petição inicial dos 

autos nº 2666-47.2014.811.0051, Cód. 83119, a fim de que possa ser 

expedido o Edital de Citação com maior agilidade, conforme dispõe o item 

7.5.2 do provimento 56/2007 da Corregedoria Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83140 Nr: 2687-23.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Nilton B. Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao 

e-mail campoverde.1vara@tj.mt.jus.br, o resumo da petição inicial dos 

autos nº 2687-23.2014.811.0051, Cód. 83140, a fim de que possa ser 

expedido o Edital de Citação com maior agilidade, conforme dispõe o item 

7.5.2 do provimento 56/2007 da Corregedoria Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21353 Nr: 3674-06.2007.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elso Luiz Thomann, Leila Márcia Santana Thomann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuri Antonio Frozza, Marcia de Souza Lima, 

Alberto da Rocha, Ester Carmela Baum, Adilson Octtacilio Aquino, Eliseth 

Cristovão da Rocha, Bayer Cropscience Ltda, Anderson Sérgio dos 

Santos, Sheila Gonçalves dos Santos, Iunes Franchini, Agrenco do Brasil 

S/A, José Roberto Fernandes, Adama Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clodoaldo Antonio Baia Herani - 

OAB:13288, Leandro Alves de Oliveira Júnior - OAB:6.949/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:, 

Jomas F. de Lima Junior - OAB:11.785 MT, Lucien Fábio Fiel Pavoni 

- OAB:6525/MT, Marcus Vinícius Bossa Grassano - OAB:21.151/PR, 

Mauro Sérgio Guerrise - OAB:10.124/MT, Milton Dabul Pompeu de 

Barros - OAB:3.551/MT, Patrícia Grassano Pedalino - OAB:16.932/PR, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228/MT, Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS 

para intimação da PARTE EXEQUENTE no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração, requerendo o que 

entender de direito, para o prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 77361 Nr: 2303-94.2013.811.0051

 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 Volvo Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Verdes Campos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203/MT, Marli Ribeiro Taborda - OAB:14.431-A, 

Thais Regina Mylius Monteiro - OAB:PR 32.121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Cunto 

Montenegro - OAB:11903, Fábio Luis de Mello Oliveira - 

OAB:6848/MT, Quintiliano Teixeira de oliveira - OAB:57.596, Renata 

Luciana Moraes - OAB:13096-B

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA AS 

PARTES , no prazo de 15 dias, informar nos autos quanto ao cumprimento, 

ou não, do plano de recuperação judicial da empresa Requerida, referente 

as páginas 239/242, devendo requerer o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79236 Nr: 4040-35.2013.811.0051

 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: Teresinha Alves Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação juntado aos autos, para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 32036 Nr: 2150-66.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ildair Maria Quinalha da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA acerca 

do RETORNO dos autos da Segunda Instancia, para, querendo, no prazo 

de 05 (cinco) dias, manifestar-se requerendo o que entenderem de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 13764 Nr: 3233-93.2005.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Risio Francisco Carvalho Leite, Paulo Sergio 

Daufenbach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otávio Eckert, Maria Macarini Eckert

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:7525, Alexandre Mazzer Cardoso - OAB:9749/MT, Efraim 

Rodrigues Gonçalves - OAB:4156/MT, MURILO MARRONE RIBEIRO - 

OAB:112354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Realino da Rocha Bastos - 

OAB:5713/MT, Thales Augusto Caldeira da Rocha Bastos - 

OAB:8.586/MT

 Autos n° 3233-93.2005.811.0051 - 13764Cumprimento de 

SentençaDecisão.Vistos etc.Da análise dos autos, especialmente do laudo 

pericial carreado aos autos, nota-se defeito merecedor de imediata 

correção.Com efeito, quando da prolação do despacho que designou a 

realização de prova pericial o Exequente Paulo Sérgio Daufenbach não 

recebeu intimação acerca da designação da prova e, por consequência, 

deixou de apresentar a proposta de partilha, seus quesitos e indicar 

assistente técnico.Dessa forma, a fim de proceder às correções 

necessárias, INTIME-SE o Exequente Paulo Sérgio para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente aos autos sua proposta de constituição de 

quinhão, bem como apresente seus quesitos e indique o assistente 

técnico.Em sendo no caso, na hipótese de apresentação de quesitos e 

não sendo pertinente a repetição do ato, INTIME-SE o Sr. Perito para que, 

no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente laudo complementar.Após, 

INTIMEM-SE os Assistentes Técnicos para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentem seus pareceres. Anota-se que a apresentação dos 

pareceres servirá até mesmo para suprir o defeito apontado pelo 

Executado.Para além disso, segundo as informações das Partes, o Sr. 

Perito teria deixado de informar nos autos a data da realização da perícia, 

de jeito a impossibilitar o acompanhamento dos assistentes dos trabalhos 

realizados.Em continuidade, quanto à intimação da data de realização dos 

trabalhos, anota-se que, tendo em visa o georreferenciamento, que 

permitiu a exata localização e posição geográfica da área, o estudo 

realizado pelo Sr. Perito não foi precedido de levantamento e medição e, 

sim, de simples análise documental.Logo, não se vislumbra o prejuízo 

alegado, uma vez que não houve prévio trabalho de campo.Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de invalidação do laudo pericial.Por fim, DEFIRO o 

pedido de p. 956, para determinar a transferência da outra metade dos 

honorários periciais depositados, na conta ali indicada.Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83133 Nr: 2680-31.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A, Isolde Maria Caetano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:65.216-PR, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:16.691-A

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao 

e-mail campoverde.1vara@tj.mt.jus.br, o resumo da petição inicial dos 

autos nº 2680-31.2014.811.0051, Cód. 83133, a fim de que possa ser 

expedido o Edital de Citação com maior agilidade, conforme dispõe o item 

7.5.2 do provimento 56/2007 da Corregedoria Geral da Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83141 Nr: 2688-08.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rudinei José da Veiga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A, Valmaq Industria e 

Comercio de Bebidas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-B/MT

 Nos termo da legislação vigente, impulsiono os presentes autos, para 

INTIMAÇÃO da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, enviar ao 

e-mail campoverde.1vara@tj.mt.jus.br, o resumo da petição inicial dos 

autos nº 2688-08.2014.811.0051, Cód. 83141, a fim de que possa ser 

expedido o Edital de Citação com maior agilidade, conforme dispõe o item 

7.5.2 do provimento 56/2007 da Corregedoria Geral da Justiça.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75069 Nr: 62-50.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodo Lemos Transportes Ltda ME, Antonio 

João Ferreira Lemos, Maria Madalena Lemos, Ibirajara Lemos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANE CRISTINA FERNANDES 

CAETANO - OAB:15061/O, Defensoria Pública - OAB:

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do CPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na presente ação de cobrança para CONDENAR os 

Requeridos ao pagamento de R$ 138.076,82, correspondentes ao contrato 

de adesão de produtos à pessoa jurídica.Os valores deverão ser 

atualizados a partir do vencimento pelo INPC e acrescidos de juros 

moratórios de 1% ao mês.CONDENO os Requeridos ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios desde logo ao que 

corresponder a 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, 

§ 2º, do NCPC.Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se, no arquivo 

provisório, com baixa no relatório estatístico, eventual pedido de execução 

por parte do interessado. Em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, ARQUIVE-SE, dando-se baixa na distribuição.P.I.C. Campo Verde/MT, 

23 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 74644 Nr: 3639-70.2012.811.0051

 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: S.T.R. Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Jun Takiuti de Sá - 

OAB:302.993/SP, JULIO SANTANA DA ROSA NETO - OAB:23731/O, 
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Lidia Maria Santana da Rosa - OAB:25035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, na forma do art. 487, I, do NCPC, JULGO improcedentes os 

pedidos aduzidos pela Requerente, mantendo a validade das autuações e 

notificações lançadas em seu desfavor.CONDENO a Requerente ao 

pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo 

arbitrados em R$ 5.000,00, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do 

NCPC.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 

17 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 76937 Nr: 1894-21.2013.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripina Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendes da Silva - 

OAB:2.926

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1894-21.2013.811.0051 - 76937

Inventário

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de pedido de inventário, proposto por Roberto Mendes da Silva, 

na condição de credor da falecida Agripina Gonçalves da Silva, visando a 

nomeação do cônjuge supérstite como inventariante.

No decorrer da ação, verificou-se a existência de ação de inventário 

idêntica anteriormente ajuizada pelo espos da falecida, que recebeu o nº 

1959-84.2011.811.0051 – 35419, protocolada em 17 de julho de 2011.

O Código de Processo Civil, em seu art. 616 estabelece a legitimidade das 

partes ali relacionadas para a abertura do inventário, porém não 

estabelece ordem preferencial para a propositura de tal ação.

Dessa forma, há que se considerar como parte legítima para propor ação 

de inventário tanto o esposo da falecida, quanto o credor da falecida, nos 

termos do art. 616, I e VI, do NCPC.

Por outro lado, o Código de Processo Civil, em seu art. 485, V, § 3º, 

permite o reconhecimento, de ofício, da ocorrência de litispendência, 

dando ensejo a extinção do feito sem resolução de mérito.

Assim, verificada a existência de ação posterior com identificação das 

partes, causa de pedir e pedido, há que se reconhecer a incidência da 

litispendência, extinguindo-se o feito sem resolução de mérito, conforme 

entendimento exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“Deve ser extinta sem resolução do mérito a ação de inventário proposta 

quando outra já estiver pendente, nos termos do art. 267, V, do Código de 

Processo Civil.” (Ap 132331/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/06/2012, Publicado no DJE 03/07/2012)

Decido.

Isso posto, nos termos do art. 485, V, § 3º, do Código de Processo Civil, 

DECLARO extinta a presente ação, sem resolução de mérito.

Sem custas, e sem honorários, dada a gratuidade.

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.: 35419 Nr: 1959-84.2011.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donato Apolonio da Silva, João Bruno Borges, Idalina de 

Siqueira Silva, Sebastião Apolonio da Silva, Tania Apolonia Marques, Eliete 

da Silva Bruno, Dulcelino Apolônio da Silva, José Antonio Marques, 

Durcelina Gonçalves da Silva, Janete Isabel da Silva, Benta Aparecida da 

Silva, Arlene Apolonio Borges, Josias Bruno Borges, Antonia Apolonio da 

Silva Pilher, Claudia Apolonia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agripina Gonçalves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Júnior 

- OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1959-84.2011.811.0051 - 35419

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

Analisando-se os autos, percebe-se que a Inventariante, esmo já tendo 

prestado compromisso, ainda não apresentou as suas primeiras 

declarações.

Isso posto, INTIME-SE a Inventariante para que, no prazo de 15 dias, 

apresente as primeiras declarações, acompanhadas dos documentos 

cadastrais e fiscais dos bens inventariados, e certidões negativas, 

lavrando-se termo circunstanciado em Cartório (art. 620 do NCPC).

Em seguida, CITEM-SE os Herdeiros para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações, no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

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.: 77371 Nr: 2313-41.2013.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Rosa Cristino, Maria Cleusa Sodeiro Maganha, 

Salvador Maganha - Espólio, Alcides Maganha, Maria Ivete dos Santos 

Maganha, Antonio Leme Maganha, Maria Terezinha Maganha dos Santos, 

Oswaldo Maganha, Sueleide Maria de Lima Maganha, Gisele dos Santos 

Nogueira Maganha, Ramon Maganha Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ramon Maganha - Espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 Autos n° 2313-41.2013.811.0051 - 77371

Arrolamento

Decisão.

Vistos etc.

EXPEÇA-SE a competente carta de adjudicação, referente ao imóvel lote 

nº 18, Quadra P, do Loteamento residencial Santa Lúcia, em Lins – SP, 

conforme descrição de p. 65.

Após, ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 14 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79845 Nr: 268-30.2014.811.0051

 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: Roque Rosseti, Alice Arduino Rosseti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Augusto Sagboni Xavier, Vera Lucia 

Soares Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio José Mateus Guimarães 

- OAB:9722-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, LORENA RODRIGUES ROCHA - OAB:18952

 Autos n° 268-30.2014.811.0051 - 79845

Reivindicatória

Decisão.

Vistos etc.
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Trata-se de Habilitação, proposta pelo espólio de Vera Lúcia Soares 

Xavier, uma vez que veio a falecer antes do término do feito (certidão de 

óbito p. 495).

Com a inicial vieram os documentos de p. 494/497, nos quais constam, 

além da certidão e óbito, termo de compromisso de inventariante, firmado 

pelo senhor André Augusto Soares Sagboni Xavier.

É o relato do necessário. Fundamento.

Na sistemática do novo Código de Processo Civil, para que se proceda à 

habilitação, quando do falecimento da parte, se faz necessária a citação 

da parte contrária, para que possa, caso entender necessário, impugnar o 

pedido de habilitação, nos termos do art. 690 do novo Código de Processo 

Civil.

No entanto, em tal impugnação somente pode ser alegada a ausência de 

qualidade do sucessor que se pretende habilitar, conforme nos ensina 

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, na obra 

Novo Código de Processo Civil Comentado (2015), pg. 678:

“A impugnação está limitada à alegação de ausência de qualidade de 

sucessor. Qualquer outra alegação é impertinente e não deve ser 

considerada pelo órgão jurisdicional.”

Levando-se em consideração o tempo de tramitação do feito, seria 

impertinente alongar ainda mais a espera pela efetiva solução da lide, eis 

que a qualidade de sucessor do peticionante é inconteste.

Assim, diante da desnecessidade de produção de novas provas, a 

procedência imediata da habilitação é medida que se impõe.

Decido.

Pelo exposto, e estando devidamente preenchidos os requisitos do artigo 

691 do NCPC, DEFIRO de imediato o pedido de p. 491/493, para determinar 

habilitação do espólio de Vera Lúcia Soares Xavier.

EXPEÇA-SE o necessário para que se proceda à correção na capa dos 

autos e no Sistema Apolo quanto à modificação do polo passivo.

Sem prejuízo, CUMPRA-SE a decisão de p. 490.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30542 Nr: 651-47.2010.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Getúlio Morari

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiúla Müller Koenig - 

OAB:22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:PR/56.918

 Pelo exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO procedentes os 

pedidos aduzidos na inicial para DECLARAR o BNTF, em 41,28%, como 

índice de atualização monetária, para o período de março/abril de 

1990.CONDENO o Requerido ao ressarcimento da diferença que for 

apurada em liquidação de sentença, quando então o cálculo deverá ser 

elaborado de forma inversa. Os valores deverão ser atualizados pelo 

BTNF em 41,28%, a partir de 19 de março de 1990, e acrescidos de juros 

moratórios à taxa legal a partir da citação, na forma do art. 405 do 

NCC.CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios, desde logo arbitrados no que corresponder a 20% do 

proveito econômico obtido, considerando em especial o trabalho 

desenvolvido.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.P.I.C. Campo Verde/MT, 

15 de agosto de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27887 Nr: 1983-83.2009.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecio Gomes de Rezende, Banco do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, Fabiúla 

Müller Koenig - OAB:22.165-A, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918

 Decido.Isso posto, DEFIRO parcialmente o pedido de p. 177/179, mantendo 

incólume os bloqueios efetivados nas contas poupança nº 6036-3, 

agência 3384 (p. 180), no valor de R$ 2.163,92, e da conta corrente nº 

13509-7 (p. 182), no valor de R$ 408,15.Por outro lado, reconhecendo a 

impenhorabilidade dos valores recebidos a título de benefício 

previdenciário, DETERMINO o desbloqueio dos valores penhorados na 

conta corrente nº 8.176-0, agência 3037-6 (p. 181), no valor de R$ 

288,91, com a transferência de tais valores à conta corrente de 

titularidade do Executado. Sem prejuízo, DEFIRO o pedido do Exequente 

para determinar a transferência dos valores bloqueados remanescentes à 

conta corrente indicada na p. 185/v.Após, e tendo em vista o desbloqueio 

parcial, o Exequente deverá apresentar novos cálculos de atualização da 

dívida, requerendo o que entender de direito.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 17 de agosto 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 19976 Nr: 2306-59.2007.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diana Xavier Guerros, Douglas Xavier Guerros, Marcos 

Vinicíus Xavier Guerros, Maria Alicia Guerros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecida Xavier - espólio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valmiro Antonio Pinheiro da 

Silva - OAB:9.331/MT, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:9331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2306-59.2007.811.0051 - 19976

Inventário

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Inventariante, bem como os demais herdeiros, pessoalmente e 

por meio do procurador constituído, para que, no prazo de 15 dias, deem o 

devido andamento do feito, conforme decisão de p. 110, sob pena de 

extinção do feito.

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 Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27024 Nr: 1132-44.2009.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Natal de Almeida Claro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Camilo de Godoy - 

OAB:13405-B

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do novo Código de Processo 

Civil, JULGO inteiramente procedentes os pedidos aduzidos nos autos, 

para CONDENAR o Requerido à reparação do dano ambiental causado, 

mediante Projeto de Recuperação da Área Degradada (PRADE), a ser 

implementado com vistoria e fiscalização da SEMA.O Requerido deverá 

finalizar a elaboração do referido projeto no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, contado a partir do trânsito em julgado desta sentença, nele fazendo 

constar o prazo máximo para a recuperação da área.Realizado o Projeto 

de Recuperação da Área Degradada (PRADE), INICIE-SE o cumprimento do 

referido projeto no prazo máximo de 60 dias, sob pena de multa diária de 

R$ 1.500,00, devendo esta ser recolhida ao Fundo Estadual do Meio 

Ambiente-FEMAM, nos termos do art. 537, do Código de Processo 
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Civil.CONDENO o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano 

causado, no valor de R$ 15.000,00, a ser recolhida ao Fundo Estadual do 

Meio Ambiente-FEMAM, em conformidade com o art. 8º e art. 9º, IV, ambos 

da Lei Complementar Estadual nº 38, de 21/11/1995, com a nova redação 

dada pela Lei Complementar nº 481/2012, sob pena de execução 

específica na forma do Código de Processo Civil.Sem custas ou 

honorários.Certificado o trânsito em julgado, AGUARDE-SE, no arquivo 

provisório, eventual manifestação por parte de qualquer interessado. Em 

não havendo pedido de execução no prazo de 30 (trinta) dias, arquive-se, 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.C.Campo Verde/MT, 15 de agosto 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 35884 Nr: 2424-93.2011.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clóvis Alves de Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por outro lado, JULGO improcedente o pedido do Executado para redução 

dos honorários sucumbenciais.Por consequência HOMOLOGO, em parte, 

os cálculos apresentados pelo Executado, somente no tocante aos 

valores principais, fixados em R$ 55.691,74 (p. 118/119).Quanto aos 

honorários sucumbenciais, MANTENHO os cálculos apresentados pelo 

Exequente, no valor de R$ 18.151,50. Por consequência, DETERMINO seja 

expedido ofício requisitório de pagamento de pequeno valor ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.Realizado o pagamento, 

ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário.Às providências.Campo Verde/MT, 20 de agosto 

de 2018.André Barbosa Guanaes SimõesJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72981 Nr: 1969-94.2012.811.0051

 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: Roseli Maria Carlos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Santos - 

OAB:85762/RJ, José Eduardo R. Daleffe - OAB:11.677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1969-94.2012.811.0051 - 72981

Previdenciário

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, como razão dos declaratórios o Embargante alegou 

contradição na sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, 

quando teria determinado a correção monetária em desacordo com a 

sistemática prevista no art. 1º - F da Lei nº 9.494/97.

 No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, não houve qualquer 

omissão, obscuridade ou contradição na sentença atacada, o que há, é a 

discordância do Embargante quanto aos seus termos, o que não pode ser 

atacado pela via estreita dos embargos de declaração.

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela 

Embargante.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 20 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75429 Nr: 411-53.2013.811.0051

 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: Neide de Lima Souza, Ana Sílvia Souza, Luiza 

Aparecida de Souza, Valdecir Junior de Souza - Espólio, Carla Adriana 

Ortolani Clebis de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Hsbc Bamerindus S.A, HSBC Seguros 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:76.696/MG

 Autos n° 411-53.2013.811.0051 - 75429

Repetição de Indébito

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, como razão dos declaratórios o Embargante alegou 

omissão na sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, quando 

teria deixado de especificar a data do evento danoso, tida como marco 

para cômputo dos juros moratórios.

 No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, não há qualquer 

omissão na sentença embargada, uma vez que a averiguação da data do 

evento danoso decorre da simples lógica e análise dos autos, vez que, 

por certo, tal data se refere ao primeiro desconto indevido, em 22 de 

março de 1996.

Portanto, não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição na 

sentença atacada.

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 17 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 28619 Nr: 2726-93.2009.811.0051

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAdAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 2726-93.2009.811.0051 - 28619

Inventário

Decisão.

Vistos etc.

Conforme consta na certidão de p. 111, Márcia Eduarda Teixeira 

Rodrigues da Silva requer sua inclusão como herdeira do falecido. No 

mesmo ato pleiteou pela nomeação de defensor dativo.

Isso posto, NOMEIO o ilustre Dr. Carlos Eduardo Blank, OAB nº 20218 

como Curador especial Herdeira Márcia Eduarda Teixeira Rodrigues da 

Silva.
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ABRA-SE vista dos autos ao recém-nomeado Curador, a fim de que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação quanto às primeiras 

declarações.

Após, INTIME-SE a Inventariante, no novo endereço encontrado, para que 

diga quanto à inclusão da nova herdeira, bem como para que se manifeste 

quanto à decisão de p. 92/95.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83835 Nr: 3163-61.2014.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edio Luiz Mombach

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:OAB/MT 4482/0

 Autos n° 3163-61.2014.811.0051 - 83835

Revisional

Decisão.

Vistos etc.

Com razão o Requerente, para homologação dos cálculos apresentados, o 

Requerido deverá também prestar contas dos valores referentes a 

eventual leilão extrajudicial do veículo apreendido na ação de busca e 

apreensão nº 3906-06.2014811.0051 – Cód. 85283.

Isso posto, INTIME-SE o Requerido para que, caso queira, e no prazo de 

15 dias, apresente nos autos atualização dos cálculos, dessa vez 

prestando contas quanto ao destino dado ao veículo apreendido.

Ausente manifestação da Parte Requerente, e dado o trânsito em julgado 

da sentença, ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82771 Nr: 2407-52.2014.811.0051

 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: Werechi Maganha dos Santos, Werechi Marganha dos 

Santos-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nissan do Brasil Automoveis, Saga Japan 

Comercio de Veiculos Ltda, Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jones Souza Velho - 

OAB:OAB/MT 16.702, Ricardo Ferreira Garcia - OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699, Marcos Adriano Bocalan - OAB:, Patrick 

Alves Costa - OAB:, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - OAB:12129

 Autos n° 2407-52.2014.811.0051 - 82771

Indenizatória

Decisão.

Vistos etc.

Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão 

dos termos da sentença, nem à impugnação de sua fundamentação. Bem 

ao contrário, cabem os referidos embargos apenas quando diante de 

qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso dos autos, como razão dos declaratórios o Embargante alegou 

contradição na sentença que, mesmo julgando pela impossibilidade de 

devolução do veículo, determinou o ressarcimento dos valores já pagos 

pelo Requerente.

 No entanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, tal decisão não 

pode ser considerada como contraditória, eis que foi devidamente 

fundamentada.

Portanto, não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição na 

sentença atacada, o que há é a discordância do Embargante com os seus 

termos. Se erro houve, foi de julgamento, o que não pode ser atacado pela 

via estreita dos embargos declaratórios.

Decido.

Isso posto, REJEITO os embargos de declaração opostos pelo 

Embargante.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 21 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83460 Nr: 2918-50.2014.811.0051

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Maria da Silva - 

OAB:8922/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

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, 21 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30498 Nr: 607-28.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismenia Celia Takahashi Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, considerando a insuficiência de 

numerários para efetivação da penhora, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se, devendo 

solicitar o que entender de direito.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81189 Nr: 1278-12.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YFAB, BIFB, LFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Telma Rachel Candil - 

OAB:10292-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 Cumprimento de Sentença

Despacho.

Vistos etc.

INTIME-SE a Parte Executada, na forma do art. 513, § 2º, do NCPC, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento integral da dívida, 

acrescida das custas processuais eventualmente adiantadas, sob pena 

de multa de 10% (dez por cento) do valor da condenação, sem prejuízo de 

permitir o início dos atos expropriatórios, com honorários advocatícios 

correspondentes a 10% (dez por cento) da obrigação exigida (art. 523 do 

NCPC).

CONSIGNE-SE, no expediente, o prazo adicional de 15 (quinze) dias, 

contados a partir do encerramento do prazo para pagamento espontâneo 

da obrigação, independentemente de nova notificação, para interposição 

de impugnação (art. 525 do NCPC), limitada às matérias arroladas no art. 

525, § 1º, do NCPC.

Feito o pagamento, AUTORIZO, desde logo, a transferência do valor 

depositado a conta corrente a ser especificada pela Parte Exequente. 

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Não havendo pagamento espontâneo, DETERMINO a abertura do 

procedimento de cumprimento de sentença, com a devida alteração no 

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, 06 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 30066 Nr: 175-09.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walpeças Maq. Agrícolas e Ferragens Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que até a presente data a parte exequente não 

informou o local onde o veiculo poderá ser localizado, razão pela qual 

IMPULSIONO OS PRESENTES AUTOS intimando a PARTE AUTORA, para 

manifestar-se no prazo de 15 (QUINZE) dias, informando o local onde o 

veículo, conforme restrição às fls. 112 poderá ser localizado, a fim de 

ultimar a penhora e permitir a remoção aos seus cuidados, para 

prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83182 Nr: 2712-36.2014.811.0051

 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: Fabiano Vicente da Silva Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodobens Caminhões Cirasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES acerca do 

RETORNO dos autos da Segunda Instância, para, querendo, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 79047 Nr: 3868-93.2013.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euclides Gaziero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio e Industria Brasileiras Coinbra S/A, 

AMAL Armazéns Gerais Ltda, COMAL COMÉRCIO DE IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E AGROPECUÁRIA LTDA, Wilmar Luft, Paulo Cesar 

Tkatsch, Ari Borba de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Evaldo Rezende Fernandes - OAB:3.610/MT, José 

Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A/MT, MAURO ALEXANDRE 

MOLEIRO PIRES - OAB:7443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Diego Aloisio Luft - OAB:12436/MT, NANCY 

GOMBOSSY DE MELO FRANCO - OAB:185048, Vinicius Basso de 

Oliveira - OAB:18301

 Nos Termos da Legislação vigente, considerando a Prescindibilidade do 

Juízo de Admissibilidade, em consonância com o Artigo 1.010, § 1º, do 

NCPC, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A INTIMAÇÃO DA PARTE 

REQUERENTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

CONTRARRAZÕES ao recurso de apelação juntado aos autos, para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 15993 Nr: 1912-86.2006.811.0051

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo de França Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO os autos para a parte 

requerida, para que no prazo de 15 (quinze) dias, apresente suas 

alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 73258 Nr: 2246-13.2012.811.0051

 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: SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGGAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Rambo Lucca de 

Abreu - OAB:OAB/RS 60044, Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lislaine Laurindo - 

OAB:8955-OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar quanto à petição do requerente, bem como para que requeira o 

que entender de direito para o prosseguimento do feito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 6827 Nr: 1184-50.2003.811.0051

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleusa Schuch Montagner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO MARCUS PAIVA 

MACHADO - OAB:5937, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7659, Veronica Duarte Mariano - OAB:135721-RJ

 Autos n° 2004/386 – Código 6827

Ação cautelar

Despacho.

Vistos etc.

De proêmio, ante o teor da certidão de fls. 241-v, AUTORIZO a liberação 

dos valores depositados nos autos em favor de Evaldo Rezende 

Fernandes, observando-se a conta bancária indicada às fls. 234.

Depois, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 20 de agosto de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144581 Nr: 2480-82.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Selio Betiato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Santander (Brasil) S/A, Aymoré Crédito, 

Financiamento e Investimento S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DURANTI - 

OAB:19533/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o advogado ALBERTO DURANTI, OAB/MT 19533-O, para 

comparecer, bem como, apresentar seu cliente LUIZ SELIO BETIATO, na 

audiência de tentativa de conciliação designada para o dia 04/10/2018, às 

16h00min, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, deste 

Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 72762 Nr: 1751-66.2012.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Demercio Luiz Gueno

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 INTIMO a parte executada, na pessoa de seu procurador, para, querendo, 

apresentar suas CONTRARRAZÕES ao Recurso de Apelação interposto 

pela parte exequente de fls. 244/247/verso, no prazo de 15 (quinze) dias. 

É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 21013 Nr: 3329-40.2007.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira Garavazo - 

OAB:17941

 Certifico e dou fé que INTIMO a parte requerida que o Ministerio Publico 

concordou com o parcelamento da divida, devendo o réu comprovar 

mensalmente o pagamento das parcelas. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144530 Nr: 2471-23.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osvanil Pereira de Souza - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da requerente, na pessoa de seu procurador, para fazer o 

depósito das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

apresentar o respectivo contrato social, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, com fulcro no art. 320 e 321, § único, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 12027 Nr: 1540-74.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agroindustrial de Campo Verde 

Ltda, RC Company Armazens Gerais Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vagner Soares Sulas - 

OAB:8455/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte autora na pessoa do seu 

procurador, para IMPULSIONAR o feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento provisório. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81339 Nr: 1400-25.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJdPF, JdPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia Irna Schneider Marx 

- OAB:6.131-MT

 Certifico e dou fé, que os autos está a disposição do advogado para 

solicitar carga, bem como requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, após decorrido o prazo o feito retornará ao arquivo. É o 

que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33052 Nr: 3171-77.2010.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabiana Souza Marques, Larissa Marques de Carvalho, 

João Antonio Marques de Carvalho, Fabrícia Marques de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mapfre Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavio Luciano Bauermeister - 

OAB:7328/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes a fim de manifestar-se acerca da 

impugnação ao cumprimento de sentença de fls.179/182v, bem como 

requerer o que entender de direito, no prazo legal. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 141382 Nr: 993-77.2018.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Bezerra de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para a INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

acerca da PERÍCIA MÉDICA, designada para o dia 25/10/2018 às 

09h00min, a realizar-se no salão do Tribunal do Júri desta Comarca de 

Campo Verde-MT, situado na Praça dos Três Poderes, nº 01, no Bairro 

Campo Real II, com a Perita nomeada Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, 
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CRM/MT 2311, bem como para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem quesitos e indiquem seus assistentes técnicos, caso ainda 

não o tenham feito, devendo a parte Requerente apresentar-se para a 

perícia na data e horário designados, portando todos os seus exames 

médicos e documentos pessoais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 10004 Nr: 1591-22.2004.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Newton Borges de Morais Júnior, Luciane 

Brandalise Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367-MT, José Claudio Magnani - OAB:104.211/Sp, Paulo 

Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT, Pedro Evangelista de Ávila - 

OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Bergamini 

Chioratto - OAB:6798/MT, Andressa Calvaso Carvalho de 

Mendonça - OAB:6173, Paulo Roberto Moser - OAB:9.932-B/MT, 

Roberto Cavalcanti Batista - OAB:5868-A/MT

 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 

intimação da Inventariante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138452 Nr: 10024-58.2017.811.0051

 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: Valdinar Barbosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gentilin & Biazon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:16001/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando a ausência de recolhimento das custas 

necessárias, DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. Por 

corolário, JULGO EXTINTO o processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fundamento no art. 485 , I c/c o art. 321 , § único e 290, todos do 

Novo Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Não interposto o 

recurso de apelação, INTIME-SE a requerida do trânsito em julgado da 

sentença e, em seguida, arquive-se (§ 3º do art. 331, NCPC). Cumpra-se. 

Campo Verde - MT, 15 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes 

Simões, Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 100394 Nr: 4144-56.2015.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Império Minerações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Xavier de Moraes e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO SCHMIDT - 

OAB:19571/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 Processo n° 4144-56.2015.811.0051 (Código 100394).

Ação de Rescisão Contratual c/c Busca e Apreensão c/c Perdas e Danos 

c/c Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte.

Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de ação de rescisão contratual ação de rescisão contratual c/c 

busca e apreensão c/c perdas e danos c/c pedido de liminar inaudita 

altera parte, proposta por IMPÉRIO MINERAÇÕES LTDA, em face de 

XAVIER DE MORAES E SILVA LTDA, ambos já qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes compuseram-se, requerendo a 

homologação e extinção do feito (Ref. 47).

Em seguida, foi determinada a intimação do requerido para apresentar a 

procuração de seu advogado (Ref. 50).

Por corolário, a parte requerida apresenta procuração, sanando a 

regularidade apontada (Ref. 54).

 É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes e estando os ilustres 

advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de homologação 

do avençado.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes na Ref. 47, e DECLARO, por 

consequência, EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos 

termos do art. 487, III, “b” do NCPC.

Custas e honorários advocatícios, conforme convencionado entre as 

partes.

Após certificado o transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Campo Verde, 12 de julho de 2018.

André Barbosa Guanaes Simões

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 90925 Nr: 1037-04.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José de Queiroz Filho, Adilson França de 

Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1037-04.2015.811.0051 (Código 90925).

Execução de Título Extrajudicial.

Vistos etc.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO propõe execução de título 

extrajudicial em face de ADILSON FRANCA DE QUEIROZ, ambos já 

devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que a parte exequente noticia o pagamento da dívida 

objeto da presente ação e pugna pela extinção do feito (Ref. 26).

É o relatório.

 FUNDAMENTO e DECIDO.

Denota-se que razão não persiste para o prosseguimento do feito, uma 

vez que houve o integral pagamento da dívida executada.

Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do 

art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

 DETERMINO a baixa em eventuais penhoras provenientes destes autos.

Sem custas e honorários advocatícios.

PUBLIQUE-SE e INTIMEM-SE.

Após, observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos com as 

baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Campo Verde - MT, 12 de julho de 2018.

 ANDRÉ BARBOSA GUANAES SIMÕES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 126646 Nr: 4147-40.2017.811.0051

 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: Carlos Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal Mato 

Grosso - INSS - OAB:

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, e, consequentemente CONDENO o 
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de 

aposentadoria por invalidez ao requerente CARLOS FERREIRA DA SILVA, 

no valor mensal a ser calculado de acordo com a Lei de regência, desde a 

data da propositura da ação (02.06.2017), com a imediata implantação na 

folha de pagamento do requerido. Sobre as prestações em atraso deverão 

incidir juros de mora e correção monetária de acordo com o Manual de 

Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, 

observada quanto aos juros a Lei n. 11.960, de 2009, a partir da sua 

vigência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 110367 Nr: 2576-68.2016.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALVA ALVES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal Mato 

Grosso - INSS - OAB:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de aposentadoria por invalidez à 

requerente EDNALVA ALVES DE MAGALHÃES, no valor mensal a ser 

calculado de acordo com a legislação vigente, desde o dia subsequente à 

cessação indevida do auxílio-doença (01.12.2016), descontando-se os 

valores recebidos durante o período de auxílio-doença. As prestações em 

atraso deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e de juros 

de mora com base no índice oficial de remuneração da caderneta de 

poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, redação dada pela Lei n. 

11.960/2009).Por fim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do 

NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício e a evidente hipossuficiência da parte autora. Por corolário, 

OFICIE-SE ao Gerente da Agência da Previdência Social de atendimento de 

demandas judiciais de Cuiabá-MT, encaminhando-lhe cópia dos 

documentos necessários para a implantação do benefício à requerente.Em 

cumprimento ao Provimento n.° 20/2008 – CGJ, para melhor auxiliar a PGF 

no cumprimento da sentença, descrevo os dados necessários à 

implantação do benefício em favor da parte requerente:Nome da segurada: 

EDNALVA ALVES DE MAGALHÃES.Genitora: Zilda Almeida Alves.CPF nº 

001.125.581-19.Endereço: Rua Amazonas, nº 528, Bairro São Lourenço, 

nesta cidade. Pis/pasep: 2.097.271.915-0.Benefício Concedido: 

Aposentadoria por Invalidez.RMI - Renda mensal inicial: no valor mensal a 

ser estabelecido de acordo com a Lei 8.213/91.DIB - Data do início do 

Benefício: 01.12.2016.DIP – 30 dias, a contar da intimação da sentença. 

(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125938 Nr: 3813-06.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onesio Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal Mato 

Grosso - INSS - OAB:

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL-INSS à concessão de aposentadoria por invalidez 

ao requerente ONESIO FERNANDES, no valor mensal a ser calculado de 

acordo com a legislação vigente, a partir da data da propositura da 

presente ação (30.03.2016), descontando-se os valores recebidos 

durante o período de auxílio-doença. Sobre as prestações em atraso 

deverão incidir juros de mora e correção monetária de acordo com o 

Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 

Federal.Por fim, preenchidos os requisitos previstos no artigo 300 do 

NCPC, CONCEDO a tutela de urgência para o fim específico de determinar 

ao INSS que implante o benefício ora concedido, no prazo de 30 (trinta) 

dias, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, consistente no nítido caráter alimentar 

do benefício e a evidente hipossuficiência do autor. Por corolário, 

OFICIE-SE ao Gerente da Agência da Previdência Social de atendimento de 

demandas judiciais de Cuiabá-MT, encaminhando-lhe cópia da presente 

sentença e dos documentos necessários para a implantação do benefício 

ao autor.Em cumprimento ao Provimento n.° 20/2008 – CGJ, para melhor 

auxiliar a PGF no cumprimento da sentença, descrevo os dados 

necessários à implantação do benefício em favor da parte 

requerente:Nome do segurado: ONESIO FERNANDES.Genitora: Maria 

Olimpia de Jesus.CPF nº 332.056.049-20.Endereço: Rua João Goulart, nº 

106, bairro Bela Vista, zona urbana, nesta cidade. Pis/pasep: 

1.058.236.401-6.Benefício Concedido: Aposentadoria por Invalidez.RMI - 

Renda mensal inicial: no valor mensal a ser estabelecido de acordo com a 

Lei 8.213/91.DIB - Data do início do Benefício: 30.03.2016.DIP – 30 dias, a 

contar da intimação da presente sentença. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 125938 Nr: 3813-06.2017.811.0051

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Onesio Fernandes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal Mato 

Grosso - INSS - OAB:

 INTIMO as partes na pessoa dos seus procuradores para manifestarem 

acerca do Laudo pericial de ref.27, no prazo de 15 (QUINZE)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 126646 Nr: 4147-40.2017.811.0051

 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: Carlos Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA AMARANTE 

KANNEBLEY - OAB:12199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria Federal Mato 

Grosso - INSS - OAB:

 INTIMO as partes na pessoa dos seus procuradores para manifestarem 

acerca do Laudo pericial de ref.25, no prazo de 15 (QUINZE)dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 102766 Nr: 340-46.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thalys Gabriel Ramos de Souza Vasco, 

Marcos Moreira Soares de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Alexandre Viana - 

OAB:17947/B

 Autos n° 340-46.2016.811.0051 (102766)

Ação Penal

 Decisão.

Vistos etc.

O Ministério Público pugnou pela revogação do benefício de suspensão 

condicional do processo aceito pelo Réu THALYS GABRIEL RAMOS DE 

SOUZA VASCO, diante do descumprimento das condições assumidas, 

tendo em vista o cometimento, em tese, de um novo crime (ação penal 

código 140906).

Assim, diante do descumprimento das condições impostas pelo acusado, 
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com fulcro no parágrafo quarto, do artigo 89, da Lei 9.099/95, REVOGO o 

benefício conferido à acusada.

Considerando que ainda não foi proferida sentença quanto ao réu Marcos 

Moreira Soares de Siqueira, REABRO a instrução criminal, a fim de 

priorizar a economia processual.

Por consequência, designo audiência para realizar o interrogatório do réu 

Thalys Gabriel Ramos de Souza Vasco no dia 28 de novembro de 2018, 

às 17h00min.

Intime-se o Representante do Ministério Público, o Acusado, o Defensor 

Público e o Advogado, pessoalmente, acerca da audiência ora designada, 

bem como para informar se possuem interesse de inquirir testemunha 

diversa ou produzir prova nova nos autos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se. Ás providências.

Campo Verde/MT, 10 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 150430 Nr: 4759-41.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago de Jesus Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos n° 4759-41.2018.811.0051 (150430)

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

 Da análise dos autos, nota-se que a resposta à acusação foi 

apresentada pela Defensoria Pública, para postergar as razões de defesa 

(p. ref. 18).

Desta forma, foi proferida decisão de manutenção do recebimento da 

denúncia, bem como foi designada audiência de instrução e julgamento (p. 

ref. 21).

Logo após, aportou ao feito petição informando a constituição de 

Advogado particular pelo réu para patrocinar seus interesses, ocasião em 

que foi arrolada testemunha de defesa (p. ref. 24).

Portanto, HABILITE-SE o ilustre Causídico ARY DA COSTA CAMPOS no 

Sistema Apolo, o qual deverá ser intimado da audiência aprazada, assim 

como dos demais atos realizados neste feito.

INTIME-SE a testemunha arrolada pela Defesa da audiência de instrução e 

julgamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 83824 Nr: 3158-39.2014.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Shopia 

Dorado - OAB:20323/MT, SUETONIO PAZ - OAB:5203

 Isso posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de 

CONDENAR o Acusado Júnio Jose de Oliveira, brasileiro, convivente, 

nascido em 19/03/1968, na cidade de Guiratinga/MT, filho de Sebastiao 

Gomes de Oliveira e Maria Macedo de Oliveira, como incurso nas penas do 

artigo 217-A, “caput”, c.c. o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 27422 Nr: 3995-70.2009.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Henrique Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912, Roney Assunção Dos Santos - 

OAB:10040-E

 (...)DESIGNO o dia 07 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’ (p. 742).INTIMEM-SE pessoalmente o acusado e 

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 a Defensoria 

Pública.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Campo 

Verde /MT, 15 de agosto de 2018.Caroline Schneider Guanaes 

SimõesJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 146645 Nr: 3286-20.2018.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uriel Hansel Pereira Rondon, Guilherme 

Gnoatto, Irael Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Autos n° 3286-20.2018.811.0051 (146645)

Ação Penal

 Decisão.

Vistos etc.

Da análise dos autos, nota-se que na p. ref. 94 foi recebido o recurso de 

apelação ofertado pelo réu Irael Gomes Da Silva.

Em seguida, aportou o recurso de apelação interposto pelo réu Guilherme 

Gnoatto (p. ref. 100).

Desta forma, recebo a apelação ofertada pelo réu GUILHERME GNOATTO, 

nos seus legais e jurídicos efeitos, eis que tempestiva.

 Intime-se a defesa do sentenciado para que, no prazo legal, ofereça as 

razões recursais.

Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público, para que no prazo de oito 

dias, ofereça as contrarrazões ao recurso de Apelação interposto.

Findo o prazo, com ou sem as contrarrazões, e realizada a intimação 

pessoal do Acusado, remetam-se os presentes autos à superior instância, 

com as nossas homenagens.

No mais, certificado o trânsito em julgado da sentença condenatória para a 

Acusação, expeça-se guia provisória para o cumprimento de pena do réu 

GUILHERME GNOATTO, encaminhando-a para a Comarca onde o Réu 

encontra preso.

OFICIE-SE ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a fim de 

complementar as informações prestadas por este Juízo (p. ref. 98), 

comunicando a interposição do recurso de apelação pelo Paciente 

Guilherme Gnoatto nestes autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 95641 Nr: 2589-04.2015.811.0051

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucindo Lopes Dias - 

OAB:10646-B/MT

 Autos n° 2589-04.2015.811.0051 (95641)

Executivo de Pena

Decisão.

Vistos etc.

CARLOS FERREIRA DA SILVA, por meio de seu Causídico, reitera o pedido 
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de isenção da multa diária.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo 

indeferimento do pedido, mantendo-se a sentença proferida nos autos.

Em seguida vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar.

No caso versado, a defesa do apenado reitera o pedido de isenção da 

multa, postulado também na p. ref. 37, a qual restou indeferida na decisão 

de p. ref. 46.

Assim, uma vez que os pedidos formulados pelo Recuperando, em p. ref. 

37 e 61, já haviam sido bem analisados – e, inclusive, afastados – na 

decisão de p. ref. 46, desnecessária se mostra a repetição das razões já 

externadas, as quais mantenho incólumes.

A título de argumentação, importante destacar que a pena de multa 

(pendente de pagamento), diferentemente da prestação pecuniária, não 

tem como ser afastada por ausência de previsão legal.

 Portanto, INDEFIRO o pedido de isenção da multa-diária, formulada pelo 

Recuperando CARLOS FERREIRA DA SILVA.

Por corolário, cumpra-se integralmente a decisão de p. ref. 46.

Intimem-se o Ministério Público e o Advogado.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 120513 Nr: 1419-26.2017.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Herbert Rezende da Silva - 

OAB:OAB/MT 16773/0

 CONDENO o Acusado Gilson Alves da Silva a cumprir a pena privativa de 

liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 600 

dias-multa, em regime inicial semiaberto.Diante da fixação do regime 

semiaberto, concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade. Impossível 

a substituição ou a suspensão da pena do Acusado, eis que inocorrentes 

os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal, notadamente em 

razão das circunstâncias judiciais negativas, supramencionadas.Isento o 

Acusado das custas processuais.Da sentença, intime-se o Ministério 

Público, o Acusado, pessoalmente, bem como os Advogado constituído 

nos autos, via DJE, indagando-lhes sobre o desejo de recorrer o que será 

feito mediante termo, conforme determina o artigo 1.424 e parágrafo único 

da C.N.G.C./MT.Transitada esta sentença em julgado,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 151823 Nr: 5266-02.2018.811.0051

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos de Souza, Sergio Brugnoli, José 

Maria Batista de Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Bernardinelli 

- OAB:OAB/MT 10.668, Lenildo Marcio da Silva - OAB:OAB/MT 5.340

 Autos n° 5266-02.2018.811.0051 (151823)

Carta Precatória

Despacho.

Vistos etc.

Recebo a presente Carta Precatória.

Designo audiência para inquirição das testemunhas CATARINA ZAGHI e 

OSVALDO ZAGHI para realizar-se no dia 26 de novembro de 2018, às 

15h00min.

Oficie-se ao juízo deprecante informando a data aprazada.

Intimem-se as testemunhas.

Cientifique-se o Ministério Público, pessoalmente, e o Advogado do Réu 

constituído na origem, via DJE.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Campo Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 23226 Nr: 1186-44.2008.811.0051

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Auzenir da Silva Araújo Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A, Mário Cardi Filho - 

OAB:3.584-A/MT

 Certifico que os autos encontram-se a disposição da parte requerida, na 

secretaria do Juizado Especial Cível e Criminal desta Comarca. É o que me 

cumpre.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010900-42.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

MADALENA FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO TARRAF CARAN (ADVOGADO(A))

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA (ADVOGADO(A))

ROGERIO BORGES CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIO MARCIO DE LARA SORIANO (ADVOGADO(A))

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010900-42.2015.811.0051 Sentença. Vistos etc. A parte 

Exequente requer o levantamento do valor penhorado nos autos (ID 

11898594). Considerando o transcorreu o decurso do prazo in albis da 

penhora realizada nos autos para a parte Executada, autorizo o 

levantamento em favor da parte exequente. Dispõe o artigo 924 do Novo 

Código Processual Civil em seu inciso II, que: “Art. 924. Extingue-se a 

execução quando: (...) II - a obrigação for satisfeita” Ante o exposto, face 

à quitação do débito, JULGO EXTINTO o processo com fulcro nos artigos 

924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Por 

consequência, DETERMINO a liberação do valor penhorado nos autos (ID 

10902355) em favor da parte exequente, em conta indicada por ela, por 

meio do petitório de ID 11898594. Transitada em julgado, proceda-se às 

baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT, 25 de agosto de 2018. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001262-36.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

EDUARDO RODRIGUES DE GODOI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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Autos nº 1001262-36.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Sentença. Vistos etc. A Executada efetuou depósito judicial do valor da 

condenação, consoante comprovante de ID 14332766. A parte Exequente, 

por sua vez, pede pelo levantamento do valor depositado, o que presume 

a sua anuência com o pagamento (ID 14433724). É o relato. Fundamento e 
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Decido. Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso 

II, que: “Art. 924. Extingue-se a execução quando: (...) II - a obrigação for 

satisfeita;” Ante o exposto, face à quitação do débito, JULGO EXTINTO o 

processo com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Efetue-se o levantamento do valor depositado 

nos autos (ID 14332766), em favor da parte exequente, em conta indicada 

por ela, nos termos da petição de ID 14433724. Transitada em julgado, 

proceda-se às baixas de estilo, remetendo-se os autos ao arquivo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Campo 

Verde-MT, 24 de agosto de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões 

Juíza de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 29582 Nr: 1091-41.2012.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Luciano de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O Município de Canarana propôs Impugnação à Execução (fls. 119/ss.) 

alegando litispendência e no mérito excesso de execução.

A Executada rebateu (fls. 137/ss.) asseverando tratar-se de mero erro, 

no mérito, que o valor é devido.

É o relato. DECIDO.

O pedido de litispendência deve ser acolhido, com efeito às fls. 125/126 

cópia dos autos 49378, constata-se cabalmente tratar-se da mesma 

Execução com a de fls. 102, referem-se aos mesmos números de 

processo, de código, de fls. de sentença e de transito em julgado, e o 

mesmo valor R$ 7.500,00, a única diferença é que nos autos 49738, 

apenas assinou Melchior Fulber Caumo e nestes autos assinaram, além 

deste, Antonio Carlos de Souza e Márcio Rogério Paris. A diferença de 

conteúdo (dado que nesta foi incrementada a petição em relação à os 

autos 49738), não interfere no reconhecimento de se tratar a mesma ação 

travestida de peça apenas semelhante.

Assim, como aquela execução foi proposta primeiro (16/06/2015, fls. 5 da 

inicial) e esta apenas 31/05/2016 (fls. 102), deve ser a presente extinta.

Outrossim, reconheço a litigância de má-fé no presente caso. A qual se 

encontra configurada, conforme artigo 80, VI, do NCPC (provocar 

incidente manifestamente infundado).

Por inteligência do disposto no artigo 81 do NCPC, aplico multa no valor de 

9% (nove por cento) do valor do cumprimento de sentença, a ser revertida 

em favor do Município (ora Executado), devidos, proporcionalmente em 

partes iguais, por cada Procurador que atuou temerariamente.

Outrossim, autorizo que os valores sejam compensados, com o valor a ser 

recebido nos valores dos autos de código 49738.

Isto posto, acolho o pedido para reconhecimento de litispendência do 

cumprimento de fls. 102/ss. com a ação dos autos de código 49378 e 

extingo o presente cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 485, V, 

do NCPC.

Custas pelos Exequentes.

Honorários em 10% do valor dos valores promovidos neste cumprimento 

de sentença.

PRIC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 45121 Nr: 1297-84.2014.811.0029

 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: EDEMAR FIETZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Alega obscuridade, contradição, omissão na sentença porque a sentença 

não condenou o Município a implementar pontos de taxi e os fiscalizar na 

Rodoviária de Canarana.

Executada pelo não provimento dos embargos.

Com efeito, os embargos não procedem, como ressaltado na sentença, a 

apresentação de projeto cabe à concessionária, a qual deveria estar 

presente na lide, sendo o papel da Prefeitura de apenas aprovar/fiscalizar 

o projeto.

Disto, mantenho a sentença, dado que trata do ponto retro citato.

Isto posto conheço dos embargos, mas no mérito, lhes nego provimento.

PRIC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1851 Nr: 40-64.1990.811.0029

 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: WEBER WEBER & CIA LTDA., ALFREDO ZAMBOTI, 

MAURILIA BOTONI ZAMBOTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, JOÃO EVANGELISTA GONÇALVES - OAB:2006/MT, 

Maristela Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA - OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT

 Vistos.

Consoante as questões dos ajustes para intimação foram realizados, em 

conformidade com a decisão de fls. 1161, designo inspeção judicial para a 

data de 06 de setembro de 2018 às 08 horas (horário local).

Intimem-se com os cuidados indicados anteriormente às fls. 1.205.

Designo o Oficial de Justiça Luiz Elemar Pfeifer para acompanhamento da 

diligência.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54983 Nr: 1254-79.2016.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro São Gabriel Insumos Agrícolas Ltda, ALDO 

LOUREIRO DE ALMEIDA, RONALDO ZANON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI 

ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, Marco Antonio Mendes - OAB:11.341-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Henrique 

Staniszewski - OAB:12972-A/MT

 Vistos.

Vislumbro que as provas e manifestações estão amadurecidas à prolação 

de sentença, dado que as partes se manifestaram quanto à perícia, por 

mais de uma vez inclusive.

Fixo como ponto controvertido se se aplica ao presente caso o item 3 ou o 

item 5 do termo de acordo de fls. 48/51, além das questões acessórias ao 

ponto debatidas por através da perícia.

Assim, intimo às partes para fundamentadamente, provar em 5 (cinco) 

dias, se há provas há produzir, dado que este juízo se encontra satisfeito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 55012 Nr: 1272-03.2016.811.0029

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ZANON, ALDO LOUREIRO DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Alexandra Ubialli 

Staniszwski - OAB:13401/MT, Sergio Henrique Staniszewski - 

OAB:12972-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIDIANE PAULA DE SOUSA - 

OAB:17437/B, Marco Antonio Mendes - OAB:11.341-A

 Vistos.

1 - Ante a justificativa apresentada (Alienação de imóvel anterior, fls. 203), 

defiro o pedido de substituição de penhora de bem imóvel dado em caução 

do arresto/penhora. Determino o depósito e caução em favor da 

Exequente do seguinte bem imóvel: Lote 10, àrea 58, 600 m2, CRI 6.957, 

Paranatinga/MT que ficará caucionando os autos.

2 - Acolho o pedido e autorizo a alienação antecipada do bem arrestado 

(fls. 219/221) dado o contexto da espécie de bem - soja, o que se amolda 

ao artigo 852, I, do NCPC, devendo os valores arrecadados ficarem 

depositados em conta do juízo, assim sem prejuízo à quaisquer das 

partes.

3 – Acolho o pedido de dispensa da perícia, com base na perícia acostada 

nos outros autos (código 54983).

4 - Quanto ao pedido de tutela para revogar o arresto (fls. 251/ss.), não 

merece acolhida, dado que os fundamentos permanecem incólumes, 

quando mais porque a discussão nos autos de código 54983 revelam que 

o cerne do imbróglio está em deliberar se se aplica àquele caso o item 3 ou 

o item 5 do termo de pré-acordo de fls. 48/51 daqueles autos.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67532 Nr: 1912-35.2018.811.0029

 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: ELIZAN LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUMBERTO, JANISVALDO RODRIGUES 

BORGES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER CRISTIAN RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 19.993/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO UCKER - 

OAB:13315

 Estado de Mato Grosso

Poder Judiciário

Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Canarana

Procedimento: 177401/2018

CERTIDÃO

 Certifico, em cumprimento às disposições contidas no art. 10, § 3º da 

Ordem de Serviço nº 001/2012 do Núcleo Permanente de Métodos 

Consensuais de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, a devolução dos presentes autos ao Juízo de Origem, diante 

do termo de Sessão juntado à fl. 65/65v° para ulteriores deliberações.

Canarana/MT, 23 de agosto de 2018.

 Luciane Judite Ramos Nessler de Souza

 Gestora Judiciária do CEJUSC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59087 Nr: 463-76.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHMDC, VRM, MEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jhennifer Thais de Souza 

Alves - OAB:22184-O - MT

 Vistos, etc.

Defiro parcilamente o pedido de fls. 27/28.

OFICIE-SE à Caixa Econômica Federal para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

PROMOVA o bloqueio de eventual quantia depositada em nome da parte 

executada a título de FGTS/PIS, até o montante executado, e a sua 

transferência para a conta única do Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso.

Em seguida, INTIME-SE a parte executada da penhora, consignando o 

prazo de 10 (dez) dias para manifestação.

Caso a parte executada não apresente irresignação e uma vez transferido 

o valor para a conta única, EXPEÇA-SE alvará para o levantamento do 

valor em favor da parte exequente.

Após, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

pugnar o que entender de direito.

E caso, não seja localizado valor depositado a título de FGTS/PIS, abra-se 

vista dos autos à parte exequente.

Intime-se.

 Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 50239 Nr: 1866-51.2015.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO ARAGUAIA COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DA COSTA TOLOMINI, ALINE 

TEIKOWSKI TOLOMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória expedida , bem como providenciar a distribuição da mesma 

junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57657 Nr: 2763-45.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DEMICIANO MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Jhennifer Thais de 

Souza Alves - OAB:22184-O - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 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 LUCIANA COSTA PEREIRA e Renato Chagas 

Corrêa da Silva, CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS, Jhennifer 

Thais de Souza Alves, para que providenciem o depósito da Diligência do 

Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá ser extraída do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1650 Nr: 1744-87.2005.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Buuron, Osmar Dieter, IVO 

DALLPIZZOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056, Sérgio Roberto Rocha Renz - OAB:3924/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT, Márcio Rogério Paris - OAB:7.526 MT, Melchior 

Fülber Caumo - OAB:9.918/MT

 Tendo em vista a inércia dos executados face ao bloqueio efetuado, 

impulsiono os autos ao exequente para que se manifeste, requerendo o 

que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57693 Nr: 2779-96.2016.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA CONZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LUCIANA COSTA 

PEREIRA - OAB:17498, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória expedida , bem como providenciar a distribuição da mesma 

junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 1856 Nr: 39-79.1990.811.0029

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALVISSE BALDISSERA, TEREZINHA MARIA 

BALDISSERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVETE ZIMMERMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT, MARISTELA BALDISSERA - OAB:12480, Maristela 

Baldissera - OAB:12480/SC, TEREZINHA MARIA BALDISSERA - 

OAB:3706/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUDEMAR QUINTINO DE 

OLIVEIRA - OAB:1388/MT, Maria Cecília Galbiatti de Oliveira - 

OAB:7814

 Vistos.

Indefiro o pedido por inspeção judicial (fls. 698), dado que, tanto no pedido 

do apelo de fls. 288, quanto no acórdão de fls. 395, este no "decisium" 

são referidos apenas a prova pericial.

A questão da inspeção judicial foi citada de forma incidental no corpo do 

apelo e no corpo do acórdão, não tendo sido deferida pelo Tribunal como 

alega a postulante de fls. 698.

Indefiro o pedido de fls. 698 e mantenho a decisão de fls. 695.

De outro modo, tratando-se de processo de 1990, difícil seria provar a 

utilidade da inspeção judicial passados quase 30 anos daqueles atos que 

se dizem atentatórios.

Aguarde-se os memoriais finais, conforme despacho de fls. 695.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65276 Nr: 319-68.2018.811.0029

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO APARECIDO GUILHERME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DAVID FERREIRA - 

OAB:OAB/GO 27.665, JOÃO ANTÔNIO VIEIRA FREIRE - OAB:OAB/GO 

28959, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:OAB/GO 21.593, 

MARÇAL PEREIRA ANDRADE - OAB:OAB/GO 43.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sinomar Gomes Xavier - 

OAB:12.599 GO

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) partes, para que se 

manifeste nos autos, no prazo legal, acerca da certidão do Oficial de 

Justiça a seguir transcrita: "Aos 17 do mês de agosto do ano de 2018 

(dois mil e dezoito), nesta cidade e Comarca de Canarana/MT, em 

cumprimento ao mandado da Juíza de Direito da 1ª Vara, extraído dos 

autos da Ação de Execução- Carta Precatória, código 65276, em que 

Banco de Lage Landen Brasil S.A, move em desfavor de Antonio 

Aparecido Guilherme, compareci ao endereço mencionado-Fazenda 

Progresso, e ali estando, após as formalidades legais, passei a 

PROCEDER A PENHORA em bens de propriedade do devedor Sr. Antonio 

Aparecido Guilherme, conforme segue: 01 (uma) área de terras, 

encravada em uma área maior denominada Flor da Mata, situada neste 

Municipio e Comarca de Canarana-MT, e, denominada Fazenda Progresso, 

devidamente matriculada no CRI desta sob o nº 9.461, com 

240ha(duzentos e quarenta hectares), área anexa a outras matriculas, 

onde não foi possível montar o perímetro do imóvel, por isso, conforme 

vistoria, existe uma área de plantio de soja dentro do imóvel, não sendo 

possível delimitar a referida área (quantidade de área plantada dentro de 

qual matrícula), possui aproximadamente 40% (quarenta por cento de área 

aberta e o restante é mata nativa, possui benfeitorias como: duas casas 

de moradia de madeira, um curral para bovinos, uma caixa d’agua tipo 

taça(antigo), não podendo afirmar onde fica os marcos delimitando a 

referida área de terras e nem as benfeitorias em qual área estão 

localizadas, mas a Avaliação por hectare do imóvel (total) é R$7.500,00 

(sete mil e quinhentos reais) por hectare, perfazendo o total dos 

240ha(duzentos e quarenta hectares), é R$ 1.800.000,00 (Um milhão e 

oitocentos mil reais). Feita a penhora, nomeei Depositário dos bens 

penhorados Senhor Antonio Aparecido Guilherme, portador do RG: 

3.221.880-6 SSP/PR e CPF 492.835.539-34, proprietário do imóvel 

penhorado, deixo de intimá-lo porque o mesmo reside em outro Estado."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 57634 Nr: 2752-16.2016.811.0029

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welerson Glauber Telini Bega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória expedida , bem como providenciar a distribuição da mesma 

junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43369 Nr: 2285-42.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA VIRGÍNIA VERONEZE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sueli Vieira de Souza - 

OAB:14900-A/MT, Wilson Massaiuki Sio Junior - OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para que se manifestem acerca do valor dos honorários 

periciais apresentado às fls. Retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 28870 Nr: 375-14.2012.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Linck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alencar Felix da Silva - 

OAB:7507/MT, Ana Acácia Christo Cabral - OAB:14.514, Ana Paula 

Sigarini Garcia - OAB:10.133/MT, Ednéia Luft - OAB:14.512, Fernando 

Augusto Vieira de Figueiredo. - OAB:7627-A/MT, Louise Rainer 

Pereira Gionédis - OAB:16.691-A/MT, Paula Rodrigues da Silva - 

OAB:13605-A, Vagner Spiguel Junior - OAB:12209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 056/2007CGJ, 

impulsiono os autos para que seja intimado(a) o(a) patrono(a) da parte 

autora a providenciar a retirada, no Cartório da Primeira Vara, da carta 

precatória expedida , bem como providenciar a distribuição da mesma 

junto ao Juízo Deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 43449 Nr: 2366-88.2013.811.0029

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Adelaide Winter

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Canarana - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilson Massaiuki Sio Junior - 

OAB:9661 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Roberto Rocha Renz - 

OAB:3924/MT

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos a fim de 

intimar as partes para que se manifestem acerca do valor dos honorários 

periciais apresentado às fls. Retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54140 Nr: 784-48.2016.811.0029

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comercio de Combustivel Roncador Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO LOBO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Selso Lopes de Carvalho - 

OAB:3556-B/MT, Tiago Canan - OAB:OAB/MT-9108, Tiago Thoma 

Martins de Paula - OAB:11954-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONI SALES DE BARROS - 

OAB:20.608

 Vistos.

Acolho o petitório de fls. 658.

 Nomeio Administrador JA DUX Administração Judicial S/S Ltda., pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o número 

19.053.225/0001-34, com endereço/fone Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, n. 2254, Sl.603, Ed. American Business Center, Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000, Cuiabá - MT

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 51572 Nr: 2575-86.2015.811.0029

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, 

TRÊS PASSOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 

LTDA -EPP, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A, SOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA, SAFRA LEASING SA 

ARRENDAMENTO MERCANTIL, CONSEG ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, 

ESTABELECIMENTO VINÍCOLA ARMANDO PETERLONGO S/A, GRENDENE 

S A, GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILLO LOBO E ADVOGADOS 

ASSOCIADOS S/S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA PICOLOTTO VIEIRA 

- OAB:OAB/RS 95.589, AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - OAB:15948, 

Carlos Joaquim de Oliveira Franco - OAB:17916/PR, CLOVIS 

SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:OAB/MT 14.485, DANIELA 

APARECIDA REALE DE ANDRADE - OAB:OAB/SP 217.140, EDUARDO 

MASCARELLO - OAB:OAB/RS 77.475, EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:OAB/MT 15.005-A, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE SOUZA - 

OAB:OAB/SP 238.100, IGOR DE LACERDA E SCHUTZ - OAB:OAB/SP 

236.058, JESSICA HELLEN OLIVEIRA UMBELINO - OAB:OAB/MT 

18.900, João Tito S. Cademartori Neto - OAB:16.289-A/MT, LORENA 

MARIA PEREIRA GAÍVA - OAB:OAB/MT 19.122, Marco André Honda 

Flores - OAB:9708-A/MT, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:OAB/MT 160.487, MAURICIO CORREA - OAB:OAB/SP 222.181, 

MICHEL SIQUEIRA - OAB:OAB/SP 247.807, Michelle Aparecida Ganho 

Almeida - OAB:38602/PR, NATALIA DANTAS MASSINE - OAB:OAB/RS 

86.476 A, NILVANA CESCA - OAB:OAB/RS 70.097, NOEMIA MARIA DE 

LACERDA SCHUTZ - OAB:OAB/SP 122124-A, RENATA BORBA TATSCH 

- OAB:OAB/RS 97.026, RENATO INVERNIZZI - OAB:OAB/RS 46.445, 

RICARDO ARNUTI VIDAL - OAB:OAB/RS 95.426, ROBERTA DRESCH - 

OAB:OAB/RS 88.561, ROBERTO BECKER MISTURINI - OAB:OAB/MT 

68.841, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:OAB/MT 13.373, VANESSA 

REGINA PIUCCI - OAB:OAB/SP 199.992, Vittor Arthur Galdino - 

OAB:13955/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAONI SALES DE BARROS - 

OAB:20.608, Victor Rodrigo de Elias - OAB:20610-A

 Vistos.

 Nomeio Administrador JA DUX Administração Judicial S/S Ltda., pessoa 

jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o número 

19.053.225/0001-34, com endereço/fone Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, n. 2254, Sl.603, Ed. American Business Center, Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000, Cuiabá - MT

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 66938 Nr: 1442-04.2018.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORAN VINICIUS DE LIMA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fellipe de Almeida - 

OAB:24591/0 -MT

 Vistos, etc.

Diante da cota ministerial inserta às fls. 105, designo audiência em 

continuidade para a data de 27 de setembro, às 13h10min (horário oficial 

do MT).

Sem prejuízo, diante da concordância por parte do Ministério Público, na 

oitiva de duas testemunhas de defesa, arroladas intempestivamente, 

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarcas de Barra do Garças/MT, para as 

respectivas oitivas.

Por fim, considerando a informação de endereço da testemunha Agniton 

Nunes dos Santos, às fls. 105, EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de 

Cerro Lardo/RS para sua inquirição.

Intime-se.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 27418 Nr: 1287-45.2011.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Adail Andrade de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 Vistos, etc.

 Tendo em vista que o réu Francisco Adail Andrade de Lima informou ter 

advogado constituído, determino que seja cadastrado o Dr. Edson Rocha 

no sistema Apolo e após intimado para apresentar defesa, nos termos do 

artigo 396 do CPC.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 64697 Nr: 3690-74.2017.811.0029

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, ADEVAN DA SILVA ARAUJO, 

MARIA APARECIDA SILVÉRIO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Fellipe de Almeida - OAB:24591/0 -MT, Marina Rosa da Silva - 

OAB:23939 O /MT

 Vistos, etc.

 Trata-se de reiteração de pedido de revogação da prisão preventiva com 

pedido alternativo de prisão domiciliar, decorrente de homicídio, 

apresentado por MARIA APARECIDA SILVÉRIO FERREIRA, no bolo das 

alegações finais.

Em manifestação, o representante do Ministério Público opinou pelo 

indeferimento do pedido, fls. 303/304.

Como bem enfatizado pelo Parquet, referido pedido denota mera reiteração 

de pleito já formulado nos autos (fls. 151/164), o qual foi indeferido por 

este juízo (fls. 200/206).

Ademais a ré, impetrou dois habeas corpus, com os mesmos fundamentos 

(fls. 99/113 e 223/233), sendo a ordem denegada (fls. 127/135 e 238/242).
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 Ademais, ante a gravidade do delito narrado nos autos e a necessidade 

da segregação cautelar da acusada, em conformidade com o parecer 

ministerial, não havendo qualquer modificação fática no caso desde a data 

da decisão que decretou a prisão preventiva até hoje, INDEFIRO o pleito de 

revogação da prisão preventiva às fls. 297/299, pelo que mantenho a 

ordem de custódia tal como foi lançada, como, aliás, foi sobejadamente 

fundamentado na decisão que decretou a segregação cautelar já 

mencionada, sendo insuficiente sua substituição por medida(s) 

cautelar(es) diversa(s) da prisão.

Após as comunicações de praxe, imediatamente conclusos para 

deliberações.

Às providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 41680 Nr: 498-75.2013.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Augusto Prado Lico, Danilva Jose da 

Silva Prado Lico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13994-A/MT, Tatiano de Castro e Silva - OAB:19880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianary Carvalho Borges - 

OAB:MT 6445A, HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - 

OAB:24720, Hudson Carvalho de Oliveira - OAB:24.380

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via 

DJE, na pessoa de seu Procurador Renato Chagas Corrêa da Silva, 

Cristiana V. Borges Martins

Mariana Marques de Mendonça, para que, no prazo legal, comprove nos 

autos a distribuição da Carta Precatória de Penhora e Avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59144 Nr: 497-51.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INBRADS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARINE MARCOLIN MEI, Carine Marcolin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Marcelo Gregolin Sampaio 

- OAB:OAB/SP 317/046, Douglas Alves Vilela - OAB:OAB/SP 264.173, 

Rosely Cristina Marques Cruz - OAB:OAB/SP178.930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) parte(s) Autora(s) via 

DJE, na pessoa de seu Procurador Rosely Cristina Marques Cruz , Caio 

Marcelo Gregolin Sampaio e Douglas Alves Vilela, para que comprove nos 

autos a distribuição da Carta Precatória de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 19273 Nr: 2490-47.2008.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Martins do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcio Rogério Paris - 

OAB:7.526 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dimitri Mello Minucci - OAB:, 

Edmilson Martins do Nascimento - OAB:5787-A/MT e 8.1, Luiz 

Aldani Nardão - OAB:MT. 9305

 Vistos.

Ante ao pedido de terceiro de fls. 692/693, intime-se o exequente, por Dje, 

para que se manifeste em 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 4221 Nr: 299-73.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codesga - Companhia de Desenvolvimento Garapú, 

Jose Everaldo Barbiero

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz Ranzi, ANTONIO HASS, 

CLAUDINEY ANTÔNIO DE MATHIAS HASS,, RUDINEY DE MATIAS HAAS, 

Arley Júnior de Matias Hass, Espólio de Terezinha de Mathias Hass, ILDO 

TIRLONI, Sidney Luiz de Matias Haas, Sirley Mariaza de Matias Tirloni, Heidi 

Suzanni Heckmann Bove, Dorival Martins Becker, Santina Becker, 

Germana Sabina Hass, Ana Claudia Silva Hass, Fábio Romero Bove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, Erico Rafael Fleury de Campos Curado - 

OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado - OAB:27.000/GO, José 

Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, Juliano Cargneluti Pit - 

OAB:11842/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Vistos.1 – Defiro o pedido de prioridade de tramitação do feito em favor 

da requerente em conta da peculiaridade da saúde do sócio majoritário 

(artigo 1.048 do NCPC).2 – Defiro a imissão na posse do imóvel indicado à 

fls. 1.077/verso, dando cumprimento à decisão de fls. 923, devendo ser 

juntado ao mandado os documentos ali indicados, para melhor 

cumprimento da medida, o mandado será cumprido em face de quaisquer 

posseiros/terceiros, e em especial contra Clézio Daniel Gonçalves, José 

Nogueira Gonçalves e José Francisco dos Santos (certidão de fls. 

933/934), devendo ser instruído conforme os documentos ali indicados 

para imissão da posse em favor da Requerente.3 – Indico, ante a 

complexidade do caso, para o cumprimento do mandado de imissão na 

posse dois Oficiais de Justiça, às quais deverá a parte Requerente da 

medida depositar os valores da diligência em 48 horas.4- Considerando 

que para imissão na posse por diversas certidões o Oficial de Justiça fez 

indicar necessária a presença de profissional apto a fazer a implantação 

física conforme os marcos da propriedade estabelecido nos títulos, nomeio 

como perito auxiliar ao cumprimento do mandado de imissão na posse r. 

ELOI ANTÔNIO BORDIGNOM SERAFIM, perito devidamente inscrito no 

quadro de peritos do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, Nível 

Superior em em Tecnologia da Construção Civil em Estradas e 

Topografias, CREA 5259/MT, com escritório sito a Rua Rio Grande do 

Sul,654, Centro, Canarana/MT, Tel.: (66) 98115-1817 e (66) 3478-1661 

ainda, com endereço eletrônico canaplan.agrimensura@terra.com.br, para 

onde serão dirigidas as intimações pessoais, nos termos do estabelecido 

(Art. 465, § 2º Novo CPC.), ao qual arbitro honorários em R$ 1.500,00 (mil 

e quinhentos reais), dado o lapso temporal e complexidade do 

levantamento.6 - intime-se a parte requerente CODESGA para que 

promova o pagamento dos honorários, ante a peculiaridade do caso, em 

48 (horas).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 65684 Nr: 595-02.2018.811.0029

 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: CARLOS HENRICKY DE SOUZA, MÁRCIA OLIVEIRA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL PAULO 

FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élson Antonio Ferreira - 

OAB:6501B-MT, PANMELLA CRISTINA SOUZA BARBOSA - 

OAB:23.245/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do art. 5°, LXIX, CF/88, DEFIRO a liminar e 

torno definitivo o pedido contido na inicial, a fim CONCEDER a segurança 

pleiteada.DETERMINO à Escola Estadual Paulo Freire, a efetivação da 

matrícula do menor CARLOS HENRICKY DE SOUZA no 1° Ano do Ensino 

Fundamental, no período matutina, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de multa diária, que desde já arbitro em R$ 500,00 (quinhentos 

reais).Sem custas, ante o permissivo da Constituição Estadual. Não há 

incidência de honorários advocatícios, ante a ausência de sucumbência 

em sede de mandado de segurança. Oficie-se a autarquia impetrada, nos 

termos do art. 13, da Lei n° 12.016/99.Decorrido o prazo para recurso 

voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso para reexame necessário, nos moldes do art. 14, §1º, da Lei nº 
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12.016/09.Intime-se o impetrante, por Dje. Cumpra-se com URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 4221 Nr: 299-73.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codesga - Companhia de Desenvolvimento Garapú, 

Jose Everaldo Barbiero, José Nogueira Gonçalves, Jose Francisco dos 

Santos, Clezio Daniel Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz Ranzi, ANTONIO HASS, 

CLAUDINEY ANTÔNIO DE MATHIAS HASS,, RUDINEY DE MATIAS HAAS, 

Arley Júnior de Matias Hass, Espólio de Terezinha de Mathias Hass, ILDO 

TIRLONI, Sidney Luiz de Matias Haas, Sirley Mariaza de Matias Tirloni, Heidi 

Suzanni Heckmann Bove, Dorival Martins Becker, Santina Becker, 

Germana Sabina Hass, Ana Claudia Silva Hass, Fábio Romero Bove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, Edson Rocha - OAB:3669-A, Erico Rafael 

Fleury de Campos Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado 

- OAB:27.000/GO, José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, 

Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, RODINEI SAIKI ALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Vistos.

1 - Defiro o pedido de fls. 1.226/1227 quanto ao reforço policial, quanto ao 

conserto do número de outro processo, partes, tal já foi corrigido na data 

de ontem no próprio sistema.

 2 - Os embargos de declaração de fls. 1.231/1.234 não merecem 

acolhida, é que há várias determinações prétéritas de juízos passados 

determinando a imissão na posse do Requerente, inclusive deixando de 

reconhecer o ingresso nos autos como terceiro pelo embargante (fls. 

1.1123/1.125) e o presente processo tramitou até o STJ que foi favorável 

à Requerente, portanto há muitos anos se tenta imiti-la na posse, quando 

mais porque a sentença de fls. 399/416 reconheceu à Exequente a 

propriedade da Fazenda Bonzanza, com 2.551,7661 hectares. E conforme 

narrado acima, tal questão foi passou pelo TJMT e não foi modificada pelo 

STJ.

 Desta forma, nos presentes autos, o reconhecimento de propriedade é 

por força de sentença judicial transitada em julgado em 23 de junho de 

2.000 (fls. 753), a alegação do embargante Clezio Daniel Gonçalves de 

que tem a propriedade da área reinvindicada pelo Exequente não encontra 

guarida nos autos, já que tudo se encontra precluso, eis que o contrato ou 

mesmo registro no Cartório de Registro de Imóveis não tem força perante 

sentença que reconhece a propriedade ao Exequente, assim eventual 

negócio que tenha realizado, fará eficácia de evicção (CC, 477 e ss.) 

podendo contra ele se voltar.

 Por outro lado, o auto de imissão na posse indicado pelo embargante 

Clézio que teria ocorrido em 20/03/2000, não diz respeito aos presentes 

autos já que ali consta o processo 497/91 e os presentes autos na 

numeração antiga tem o número 2005/497 (vide primeiro volume).

 Ademais como clarificado acima o transito em julgado somente ocorreu 

em 23/06/2000 (fls. 753) e somente depois foi deferida a imissão na 

posse, cujo teor inicial desapareceu dos autos, dado que as fls. 856/922 

DESAPARECERAM DO PROCESSO.

Certifique-se a Secretaria quanto a isso, dado que há comportamento 

potencialmente criminoso envolvendo os presentes autos.

ISTO POSTO, por tais fundamentos CONHEÇO DOS EMBARGOS DE FLS. 

1.231/1.234 E NO MÉRITO, LHES NEGO PROVIMENTO, conforme 

amplamente fundamentado.

3 – Trata-se de embargos de declaração de fls. 1.266/1.270 de JOSÉ 

NOGUEIRA GONÇALVES e JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS, asseveram 

que tem posse mansa e pacífica por longos anos de 477,908 hectares que 

estão englobados na imissão de posse em favor da CODESGA deferida 

pelo juízo e que tal área tem decisão transitada em julgado em favor dos 

requerentes.

Postula para que a decisão seja revogada quanto aos presentes 

requerentes.

Pois bem. O processo 1179-16.2011.811.0029 no qual os requerentes 

tiveram seus direitos reconhecidos foi entre os requerentes e José 

Everaldo Barbiero e embora tenha sido reconhecida a posse perante José 

Everaldo (sentença daqueles autos às fls. 1.284), o que se discute aqui é 

propriedade (domínio) e posse, pois esse é o objeto da sentença 

transitada em julgado em 23 de junho de 2.000 (fls. 753).

 A sentença a favor dos ora requerentes não tem eficácia perante a 

CODESGA posto que o domínio de toda área lhes pertence, conforme 

reconhecido amplamente (fls. 399/416). Ademais a posse não foi mansa e 

pacífica em relação à CODESGA porque toda á área estava sob litígio 

conforme certidão dos presentes autos distribuídos em 06/12/1991 (fls. 

145).

Portanto, em que pese a posse que exerciam em face de José Everaldo 

Barbiero, tal não alcançou a CODESGA que tem ação anterior 

reconhecendo a propriedade (distribuída em 06/12/1991 e transitada em 

julgado em 23/06/2000) e garantindo a imissão na posse da Requerente, 

portanto quem tem o domínio judicialmente reconhecido, logicamente em 

corolário disso tem direito à imissão na posse, o que já vinha sendo 

reconhecido por juízes pretéritos a este magistrado nos presentes autos.

Portanto, os ora embargantes, embora venham exercendo a posse, não 

tem título, como tem a CODESGA, não possuindo posse mansa e pacífica 

em relação a ela, e portanto, não podem opor sua posse, a quem tem por 

direito a propriedade, reconhecida judicialmente.

Cediço é que a posse é um dos poderes da propriedade (CC, 1.228), a 

posse dos embargantes é, portanto, precária em relação à CODESGA (CC, 

1.200) sendo portanto posse injusta aos olhos do ordenamento jurídico e 

não merecedora de tutela jurisdicional.

DADO ISTO, por tais fundamentos, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE FLS. 

1.266/1.270 E NO MÉRITO LHES NEGO PROVIMENTO.

Assim , expeçam-se novos mandados de imissão na posse, conforme item 

1 desta decisão e cumpra-se a decisão derradeira.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 4221 Nr: 299-73.2001.811.0029

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Codesga - Companhia de Desenvolvimento Garapú, 

Jose Everaldo Barbiero, José Nogueira Gonçalves, Jose Francisco dos 

Santos, Clezio Daniel Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Luiz Ranzi, ANTONIO HASS, 

CLAUDINEY ANTÔNIO DE MATHIAS HASS,, RUDINEY DE MATIAS HAAS, 

Arley Júnior de Matias Hass, Espólio de Terezinha de Mathias Hass, ILDO 

TIRLONI, Sidney Luiz de Matias Haas, Sirley Mariaza de Matias Tirloni, Heidi 

Suzanni Heckmann Bove, Dorival Martins Becker, Santina Becker, 

Germana Sabina Hass, Ana Claudia Silva Hass, Fábio Romero Bove

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio César Alves Fonseca 

Peixoto - OAB:19.840, Edson Rocha - OAB:3669-A, Erico Rafael 

Fleury de Campos Curado - OAB:11.211/GO, Fabiana Fleury Curado 

- OAB:27.000/GO, José Henrique Xavier Alves - OAB:22.120/GO, 

Juliano Cargneluti Pit - OAB:11842/MT, RODINEI SAIKI ALVES 

FERREIRA - OAB:OAB/GO 25.684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos de Souza - 

OAB:3.608-B/MT

 Vistos.

Pelo contraditório, manifeste-se a parte Exequente sobre o ponto (petitório 

retro), em 5 (cinco) dias, mas linha de princípio, a questão é de sucessão 

processual (NCPC, 110), portanto, que não impede a continuidade da 

imissão na posse.

Independente de tal, cumpra-se o mandado de imissão na posse.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000317-81.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DEIVID FERNANDES DE JESUS (REQUERENTE)

MARCIO MORAES LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON DE SANTANA PEDROSA MARRA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 
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automaticamente para o dia 11/10/2018, às 13h30min(MT), que se 

realizará na Sala de Conciliação 1 do Juizado Especial no prédio do Fórum 

local, sito à Rua Miraguaí, nº 601, Jardim Tropical, nesta. Canarana-MT, 24 

de agosto de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-23.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI (ADVOGADO(A))

LEWRIS DENER CAMPOS DE MEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias informe nos autos o endereço atualizado 

do requerido Banco Panamericano S.A.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 20871 Nr: 1594-67.2009.811.0029

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walmir Graboski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDO SCHELSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os presentes autos com a 

finalidade de abrir vistas ao Polo Ativo, para requerer o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista o lapso temporal desde a última 

petição de fls. 118, de 16/02/2017.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000751-85.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

SIRLEY SIRLE LEMES DE PINHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ATO ORDINATÓRIO Nos termos da legislação vigente, bem como em 

conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, tendo em vista a 

informação do médico perito nomeado, Dr. João Leopoldo Baçan, 

impulsiono os autos a fim de intimar as partes acerca da data da perícia 

médica, designada para o dia 30/11/2018, a partir das 9:00 horas, nas 

dependências do Fórum local.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 18214 Nr: 891-25.2007.811.0024

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - Cuiabá - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcionilio Altino Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO INSS - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO 

- OAB:8075

 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 embargada, para manifestar-se nos autos, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 109262 Nr: 3658-50.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO DE SOUZA ALVES FERREIRA, 

MATHEUS PHILIPE NEVES SOLON RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012

 Vistos etc.

I. Inexistindo questões preliminares, recebo a Denúncia ofertada em face 

de Danillo de Souza Alves Ferreira e Matheus Philipe Neves Solon Ribeiro, 

por, preliminarmente, vislumbrar a satisfação dos requisitos do artigo 41 

do Código Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.

II. Considerando os critérios do art. 56 da Lei nº 11.343/2006, consigno 

que o procedimento será o específico para os delitos atinentes à Lei de 

Drogas.

III. Determino a Secretaria deste juízo à apresentação de informações de 

antecedentes do acusado, fornecidas pelo Sistema de Acompanhamento 

Processual (Apolo).

VII. Comunique-se o recebimento da denúncia ao Instituto de Identificação 

bem como ao banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC) (art. 974, II da CNGC).

V. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para 14/09/2018 às 13h30 (Horário de MT).

VI. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se sua (s) oitiva (s) ao juízo competente.

VII. Citem-se e intimem-se os réus, e seus defensores constituídos, estes 

por Diário Eletrônico.

VIII. Cientifique-se o d. Representante do Parquet.

IX. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37653 Nr: 37-89.2011.811.0024

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Ferreira do Rosário

 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:

 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 petição de fl. 149.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66503 Nr: 2139-79.2014.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Faria & Henrique Faria LTDA - ME, Rene 

Henrique Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - 

OAB:15.803, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da tentativa inexitosa de penhora "on line", bem como acerca do 
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ofício de fl. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 67358 Nr: 2799-73.2014.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aucilene Alves da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos 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.: 106030 Nr: 2323-93.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Glaucio da Silva Alexandre, Carlos Roberto 

Arantes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAYANE PINHEIRO DO 

NASCIMENTO - OAB:20797/O

 Vistos, etc.

 Primeiramente, presto as informações referentes ao HC n° 

1009229-57.2018.8.11.0000.

 Considerando a certidão retro determino o desmembramento do feito com 

fundamento no art. 80 do CPP, em relação ao acusado Glaucio da Silva 

Ale-xandre, uma vez que encontra-se em paradeiro desconhecido, vez 

que o endere-ço por ele informado inexiste segundo o oficial de justiça do 

juízo deprecado. Lo-go, proceda-se com as alterações de estilo no 

Sistema Apolo e vistas ao MP para requerer, no processo a ser 

desmembrado em relação àquele, a citação por edital e a aplicação do art. 

366 do CPP, se o caso, e eventual pedido de prisão, com fundamento no 

art. 282, § 4º, do CPP, uma vez que não está cumprindo a prisão domiciliar, 

dado ao fato de o en-dereço por ele apontado inexistir.

 Observo que nas fls. 113 houve pagamento de fiança por parte do 

acusado Gláucio, devendo esta ser quebrada, na forma do art. 328 do 

CPP, uma vez que encontra-se em paradeiro ignorado, não informando ao 

juízo seu novo endereço, estando há mais de 8 (oito) dias em local incerto. 

Consequentemente, vislumbrando princípios restaurativos entendo 

razoável o encaminhamento do valor da fiança para a APAE local (Banco 

do Brasil, agência 1772-8, conta pou-pança 19780-7, variação 51).

 Oficie-se a entidade beneficente acerca desta decisão.

 Considerando a resposta à acusação de Carlos, inexistindo questões 

preliminares tenho que as teses de ausência de dolo e do princípio da 

insignifi-cância devem ser demonstradas na fase instrutória, o que será 

objeto de senten-ça. Dessa maneira, designo audiência de instrução e 

julgamento para a data 14.9.2018, às 13h30min, devendo ser deprecada a 

oitiva de eventuais testemu-nhas residentes em outra comarca, e 

requisitado o interrogatório do réu, devendo o sistema penitenciário 

traze-lo para ser interrogado por este subscritor.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 2176 Nr: 685-55.2000.811.0024

 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: BB - Leasing S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Analdo Batista de Freitas, Sebastião 

Batista Naves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente, nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 63083 Nr: 2958-50.2013.811.0024

 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: Alva D'abadia Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT., Cuiabá Prev, MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bianca Reis Carmona - 

OAB:15156, Diogo Douglas Carmona - OAB:MT751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo por sentença, para que produza seus efeitos 

legais, a presente justificação judicial, abstendo-me de apreciação do 

mérito da prova, nos termos do artigo 382, § 2°, do Código de Processo 

Civil.Permaneçam os autos em cartório, pelo prazo de um (1) mês para a 

extração de cópias, conforme artigo 383, caput, do Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da 

justiça.Procedam-se as intimações e anotações de praxe. Após, 

cumpra-se a determinação de entrega, providenciando-se o necessário e 

arquivem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 65991 Nr: 1772-55.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Vieira Valdasca Neto, Cleonice Duarte 

Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 56, haja vista que a própria parte autora informou 

o óbito do requerido, assim, não é plausivel fazer busca de endereço de 

falecido.

Assim, como já despachado anteriormente, deverá, se quiser a parte, 

habilitar os herdeiros, juntando o endereço em que poderão ser 

localizados, sob pena de extinção, em 15 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 37100 Nr: 2192-02.2010.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A. - Instituição Financeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivonete Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414, Luciano Boabaid Bertazzo - OAB:8794-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista o decurso de prazo que o feito encontra-se em trâmite 

sem a citação da requerida, e o veículo já foi apreendido (fls. 49-50), e 

entregue à parte autora, INDEFIRO o pedido de fls. 99 e CITE-A por edital 

para responder à ação.

Decorrido o prazo, nomeio a Defensoria Pública para apresentar a defesa, 

no prazo legal. Remetam-se os autos.

Após, conclusos.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 72479 Nr: 1274-22.2015.811.0024

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erenice Santana de Oliveira

 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:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

acerca da data da perícia médica, designada para o dia 30/11/2018, a 

partir das 9:00 horas, nas dependências do Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 38616 Nr: 1067-62.2011.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria das Dores de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JM de Siqueira ME, Joacil Martins de Siqueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075, Laís Alessandra de Moura Moreira - OAB:13.291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Domingues de Godoi 

Neto - OAB:160.365 OAB/RJ, Leonardo Borralho Estevens Cames - 

OAB:MT 18084, Mario Lucio Franco Pedrosa - OAB:5746

 "Vistos... Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição 

ou omissão a serem sanadas, assim como por não existirem erros 

materiais que demandem correção, CONHEÇO dos embargos opostos, por 

serem tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se. 

Cumpra-se integralmente a sentença prolatada. Nada requerendo, ao 

arquivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 19672 Nr: 311-58.2008.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Marilene de Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos delitos 

imputados a MARIA MARILENE DE AMORIM, qualificada nos autos, o que 

faço com fulcro nos artigos 107, IV; 109, IV; 117, I e art. 110, caput, todos 

do Código Penal, bem como no artigo 61 do Código de Processo 

Penal.Publique-se e Intimem-se.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 79799 Nr: 1094-69.2016.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Vistos, etc. I. Defiro o pedido de vistas e o prazo de até 5 dias para o MP 

diligenciar acerca do endereço da testemunha José Lopes, sob pena de 

preclusão. II. Determino que a vítima Deivid e a testemunha Joilson sejam 

conduzidos coercitivamente para audiência redesignada para o dia 22 de 

novembro de 2018, às 15h00min, bem como intimada a testemunha José 

Lopes, se localizada ou, residindo em outra Comarca, depreque-se o ato. 

III. Saem os presentes intimados. IV. Intime-se o advogado do réu via DJE, 

inclusive para juntar procuração, no prazo de 10 dias. V. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93201 Nr: 2553-72.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Liony Rodrigues Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Vistos, etc. I. Homologo a desistência da testemunha Dulciney Alcantara 

de Campos. II. Com o interrogatório do réu, declaro encerrada a instrução 

processual, concedo prazo sucessivo de 5 (cinco) dias tanto para o MP 

quanto para a defesa apresentarem os memoriais finais. III. Inexistindo 

qualquer alegação de nulidade, saem os presentes intimados. IV. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 99493 Nr: 5551-13.2017.811.0024

 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: Raudinei Benedito Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - 

OAB:19646/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI APARECIDA DA 

COSTA - OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - 

OAB:11.055

 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.: 66778 Nr: 2329-42.2014.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF, ASC, SCCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 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 acerca da sentença prolatada nos autos, a seguir transcrita 

(dispositivo): "Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente ação sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas 

de estilo. Ciência ao Ministério Público. Intimem-se. Publique-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 32053 Nr: 1444-04.2009.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Excelência Construtora Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 requerente, para manifestar-se nos autos, dando regular 

prosseguimento ao feito, uma vez que peticionou nos autos, informando o 

recolhimento de diligência, porém, desacompanhada da referente guia, e 

ainda, não inrformou novo endereço para citação, considerando que as 

tentativas nos endereços anteriormente informados, restaram infrutíferas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 66732 Nr: 2296-52.2014.811.0024

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, MCF
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF, ASC, SCCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com julgamento 

de mérito nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e, com 

fundamento no artigo 1.638, inciso III e IV do Código Civil, DECLARO 

EXTINTO O PODER FAMILIAR que os requeridos MARCOS CORTEZ 

FRANCO e AMANDA SUELLEN DA COSTA exerciam em favor de 

SAHMYRA COSTA CORTEZ FRANCO.DECLARO a guarda definitiva da 

menor SAHMYRA COSTA CORTEZ FRANCO em prol da avó paterna 

MARGARETH CORTEZ FRANCO.Em relação à menor SAHMYRA COSTA 

CORTEZ FRANCO, ante os abusos sexuais sofridos em tenra idade, 

entendo ser necessário, visando o pleno desenvolvimento da criança, a 

realização de acompanhamento psicossocial pela equipe da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, a fim de acompanhar sua evolução 

psíquica.Após o trânsito em julgado, expeçam-se os mandados de 

averbação nos assentos de nascimento e arquivem-se com as baixas e 

formalidades legais. Traslade-se cópia da presente sentença para os 

autos em apenso nº 2329-42.2014.811.0024 – Código 66778.Ciência ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . I n t i m e m - s e  o s  r e q u e r i d o s 

pessoalmente.Publique-se.Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 62520 Nr: 2339-23.2013.811.0024

 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: Sinval Francisco dos Reis

 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 os autos a fim de intimar a parte 

autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo legal, requerendo o que 

entender de direito, tendo em vista passados mais de 1 ano do pedido de 

suspensão do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 104315 Nr: 1561-77.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GCLP Comercio de Roupas Eireli, Luana Cestari 

Penasso, GLAUCIA SANTA CESTARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marcal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora para manifestação acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12513 Nr: 2899-77.2004.811.0024

 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: LdS, AMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Autora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 549,63 (Quinhentos e 

quarenta e nove reais e sessenta e três centavos) calculadas à f. ref. 84, 

conforme sentença ref. 81. OBS: Este valor deverá ser efetuado de forma 

separada sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 136,23 (Cento e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. 

Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. 

Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 

(custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item 

custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35664 Nr: 1348-52.2010.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jucilene Ilara de Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luís Domingos da Silva - 

OAB:MT4907b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO nos termos do artigo 5º, 3º § do Provimento nº 31/2016-CGI, 

que IMPULSIONO os autos, a fim de intimar a parte Autora via DJE, para 

que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento das custas 

processuais e taxa judiciária, no valor total de R$ 549,63 (Quinhentos e 

quarenta e nove reais e sessenta e três centavos) calculadas à f. ref. 

161, conforme sentença ref. 158. OBS: Este valor deverá ser efetuado de 

forma separada sendo R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento de guia de custas e R$ 136,23 (Cento e trinta 

e seis reais e vinte e três centavos) para fins de guia de taxa Judiciária. 

Fica devidamente ciente de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br. 

Link "Emissão de Guias On-Line - Primeira Instância", clicar no item 11 

(custas e taxas finais ou remanescentes), preencher os campos com o 

número único do processo e respectivos CPFs do pagante. Clicar no item 

custas e incluir o valor e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento 

deverá protocolizar a guia paga no protocolo da Comarca do processo, 

aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000731-94.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

F. N. D. S. (ADVOGADO(A))

V. D. M. D. S. (AUTOR(A))

Q. H. A. M. (ADVOGADO(A))

M. D. S. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. D. C. B. D. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Nos termos da legislação vigente, impulsiono 

os presentes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, por 

meio de seu advogado(a), via DJE, que foi designada audiência de 

tentativa de conciliação para o próximo dia 05 de Novembro de 2018, às 

14hs00min, a realizar-se no CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania, no prédio do Fórum da Comarca de Chapada dos 

Guimarães/MT. Chapada dos Guimarães, 24 de agosto de 2018. Ivanete 

Loverde Mazocco Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES E INFORMAÇÕES: PRAÇA RAFAEL DE 

SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS GUIMARÃES - MT - CEP: 

78195-000 - TELEFONE: (65) 33011033

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000777-83.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

AFONSO PELISSARI (AUTOR(A))
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MARCOS MOREIRA MACIEL (ADVOGADO(A))

LUCIA MARTINI PELISARI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000777-83.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Analisando os autos, verifica-se que os autores veicularam 

pedido de concessão de justiça gratuita. Todavia, ao menos com base nos 

parcos elementos que compõem o feito, não é crível que não tenham 

condições de arcar com as custas processuais. Com efeito, não há no 

feito elementos suficientes e que permitam aferir, com fidedignidade, se 

merece litigar sob o pálio da justiça gratuita. Desse modo, deve ser 

oportunizada aos requerentes, a possibilidade de demonstrar, 

satisfatoriamente, a sua hipossuficiência. Ademais, é certo que com o 

precedente adotado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento 

do RE 631.240-MG, passou a ser considerada a necessidade de prévio 

requerimento administrativo para demonstração de interesse processual 

nas ações de cunho previdenciário, conforme aresto abaixo transcrito: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO 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.” (STF, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro 

Roberto Barroso, julgamento em 3/9/2014 – sem grifo no original) Dessa 

maneira, seguindo a orientação jurisprudencial adotada pela Suprema 

Corte e em respeito ao princípio constitucional da igualdade, tal 

entendimento também deve se estender às ações de cobrança ajuizadas 

em desfavor das Fazendas Públicas. Assim sendo, mostra-se 

imprescindível na hipótese dos autos a comprovação da postulação e 

negativa administrativa, como requisito indispensável à qualificação do 

interesse processual, o que, no presente caso, não foi demonstrado com 

a inicial. Conclusão. Diante do exposto: I. Intime-se a parte autora, por 

intermédio de seu(ua) advogado(a), para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresente nos autos cópia do indeferimento administrativo, nos 

termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, sob pena de extinção do feito 

II. Com fulcro no art. 99, §2º, do CPC, determino que a parte requerente 

comprove nos autos a insuficiência de recursos, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de indeferimento do pedido, o que poderá ser feito, por 

exemplo, com a juntada da última declaração de imposto de renda ou cópia 

de extratos bancários dos últimos 12 (doze) meses. III. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, tragam os autos conclusos. Eventual silêncio 

deverá ser certificado. IV. Expeça-se o necessário. V. Cumpra-se. 

Chapada dos Guimarães/MT, 24 de agosto de 2018. Marco Antonio 

Canavarros dos Santos Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84131 Nr: 2991-35.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vanderlei de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio de Barros Salek - 

OAB:83652/SP

 Vistos, etc.

I. Designo audiência admonitória para o dia 24/9/2018, às 16h15min.

II. Intime o reeducando para comparecer à audiência designada.

O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado, por 

ocasião da diligência, DEVERÁ ligar para o número informado pelo 

reeducando, qual seja, (65) 99215-9160.

III. Cientifique-se o Ministério Público.

IV. Certifique se houve o pagamento dos dias-multa.

Em caso negativo, intime o reeuducando para efetuar o pagamento dos 

dias-multa, no prazo de 10 (dez) dias, ou requerer o seu parcelamento, 

tudo a teor do que vem disposto nos arts. 50, caput, do CP e art. 169 da 

LEP.

Decorrido o prazo acima sem que tenha tomado qualquer providência o 

apenado, desde logo, e independentemente de nova conclusão, nos 

termos do art. 51 do CP, DETERMINO que se encaminhe fotocópia das 

peças necessárias à Procuradoria Geral do Estado - PGE.

V. Por fim, considerando que o reeducando compareceu aos autos 

espontaneamente, revogo o decreto prisional exarado no dia 8.3.2018.

VI. Recolham-se os mandados de prisão expedidos.

 VII. Expeça-se o necessário.

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 104634 Nr: 1747-03.2018.811.0024

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Bondespacho dos Santos Sampaio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Herlen Cristine Pereira Koch - 

OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Os autos vieram conclusos após a juntada pela parte autora de da 

carteira de trabalho, de modo a demonstrar sua hipossuficiência, 

conforme determinação proferida por este juízo em 4.6.2018.

Desse modo, verifica-se que a requerente não demonstrou de forma 

satisfatória, que não possui condições de arcar com custas processuais, 

uma vez que se limitou a acostar cópia da carteira de trabalho que, 

isoladamente, não é capaz de comprovar efetivamente que está 

desempregada, máxime em nosso país, onde o mercado de trabalho é 

marcado pela informalidade.

Contudo, pelo que se vê da inicial, a autora desembolsou o montante de R$ 

27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais) para aplicação em 

investimento de alto risco. Logo, é certo que, se dispôs ela de tal montante 

para mero investimento, sem que isso causasse prejuízos ao seu 

sustento, não se trata de pessoa hipossuficiente, de modo que o 

pagamento dos valores referentes às custas processuais não lhe 

causará prejuízo à sua sobrevivência e/ou de sua família.

Ademais, acerca do momento de recolhimento das custas processuais, 

dispõe a CNGC Judicial ser o da distribuição da inicial, exceto no caso de 

demonstração de incapacidade momentânea:

 “Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais 

deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos 

em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, 

desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento 

exigível.”

No entanto, não restou demonstrado, conforme ressaltado na decisão 

anterior, a impossibilidade, ainda que momentânea, do recolhimento dos 

referidos valores.

 CONCLUSÃO.

 I. Diante do exposto, INDEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça.

 II. Dessa forma, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, acostem ao feito os comprovantes do recolhimento das 

custas e taxas judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321 do 

CPC).

III. Certifique-se eventual silêncio.

 IV. Expeça-se o necessário.

V. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 77186 Nr: 3401-30.2015.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Condominio Nautico de Serviços Portal das Aguas, 

Idvaldo Messias Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON LARRI RIVA, Morro do Chapéu 

Empeendimentos e Participação LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- OAB:19640/O, Marcus Cesar Mesquita - OAB:5036
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:5858, TALITA BORGES REIS - OAB:OAB/MT 19.942

 Vistos, etc.

I. Tendo em vista que as partes não arrolaram testemunhas, declaro 

encerrada a presente instrução processual.

II. Concedo prazo sucessivo de 10 (dez) dias às partes, inicialmente ao 

requerente e após aos requeridos, para apresentação de Alegações 

Finais.

III. Cumpra-se, após conclusos para prolação de sentença cujo teor as 

partes serão intimadas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90272 Nr: 1267-59.2017.811.0024

 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: Eunice Hofmann Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO SERGIO CHAGAS68644002734, JOAO 

SERGIO CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Fernandes da Silva - 

OAB:15415, Olávio José da Silva - OAB:MT/13991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, em cumprimento as determinações legais, 

com a finalidade de intimação do advogado da parte requerente, pela 

imprensa, para manifestar-se nos autos e requerer o que de direito, no 

prazo de 15 dias .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62825 Nr: 2675-27.2013.811.0024

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Gomes Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social - 

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovani Bianchi - OAB:6641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a devolução dos autos do TRF, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 2968 Nr: 502-50.2001.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico Do Estado De Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Arruda Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira dos Santos - 

OAB:2462

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, e tendo em vista a petição de f. 173, intimo o 

advogado do réu, pela imprensa para no prazo de 10 dias manifestar nos 

autos quanto a informação do Banco do Brasil S/A que os valores 

depositados, nos autos foram resgatados integralmente em 01/7/2008 .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 36809 Nr: 3500-10.2009.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeib Ramos de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias apresentar nos autos o CPF do executado, em 

cumprimento a r. determinação de f. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 62376 Nr: 2194-64.2013.811.0024

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agência de Fomentos dos Estado de Mato Grosso S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ligia Maria Freire

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Rodrigo R. dos Santos 

- OAB:10028/MT, Marcela Regina de Almeida Freitas - OAB:9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do exequente, pela imprensa, 

para no prazo 15 dias manifestar quanto a devolução da carta de citação, 

informando endereço atuallizado da executada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 19687 Nr: 324-57.2008.811.0024

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACP, EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NAYARA LORAYNE ROSA 

LIMA - OAB:21990/O

 Diante do exposto:I. Não havendo prova contundente da impossibilidade 

de promover ao pagamento dos alimentos, REJEITO a justificativa 

apresentada pelo executado.II. Defiro o pedido de parcelamento do débito 

do valor remanescente, qual seja, R$ 1.019,43 (mil e dezenove reais e 

quarenta e três centavos), em 10 (dez) parcelas de R$ 101,94 (cento e 

um reais e noventa e quatro centavos), com vencimento o dia 14 de cada 

mês, devendo o valor ser depositado na conta bancária já fornecida pela 

requerente. III. Quanto aos valores das prestações vencidas no curso da 

presente ação, intime a exequente, pessoalmente, para que manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se tem interesse no prosseguimento da 

execução pelo rito da coerção patrimonial (art. 528, §8º, CPC).IV. Advirta a 

exequente de que, não havendo resposta no prazo assinalado, o que 

deverá ser certificado, a execução prosseguirá nos termos do art. 528, 

§8º, do CPC.V. Intimem-se as partes.VI. Ciência ao Ministério Público.VII. 

Expeça-se o necessário.VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87358 Nr: 4459-34.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87346 Nr: 4447-20.2016.811.0024

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio de Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito, em cumprimento as 

determinações legais, intimando o advogado do requerente pela imprensa 

para que no prazo de 15 (quinze) dias providenciar o depósito de 

diligências ao Oficial de Justiça, nos termos do Prov. 07/2017-CGJ, 

emitindo a guia para pagamento no portal do Tribunal de Justiça do Estado 
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de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 87870 Nr: 336-56.2017.811.0024

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EHPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO KNOPP FONSECA - 

OAB:16997/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKLEINE BEZERRA - 

OAB:3637/O

 Diante do exposto:I. Considerando a tenra idade da infante, o direito de 

visitas do requerente em relação à sua filha, se regulará, provisoriamente, 

nos seguintes termos:a) o requerente poderá realizar visitas à sua filha, 

no segundo final de semana de cada mês, aos sábados das 14 horas às 

17h30min;b) a criança deverá ser retirada e devolvida no endereço de sua 

genitora, com o acompanhamento do Conselho Tutelar.II. Caso a criança 

não seja encontrada no endereço da genitora, desde já, fica DEFERIDA a 

expedição de mandado de busca e apreensão da criança, 

EXCLUSIVAMENTE, para garantir o direito de visita, devendo a menor ser 

restituída à sua mãe às 17h30min (art. 536, §1º e §2º, CPC). Em sendo o 

caso, o mandado poderá ser expedido em sede de plantão judicial, 

mediante pedido da parte o qual deverá ser referendado pelo Conselho 

Tutelar.III. Oficie-se o Conselho Tutelar Municipal, determinando que 

encaminhem a este juízo, o relatório de acompanhamento, no prazo de 3 

(três) dias, contados da visita. No ofício, deverá constar a advertência de 

que o descumprimento desta determinação dará ensejo à 

responsabilização cível, criminal e administrativa.Na hipótese de ser 

relatado o descumprimento por parte dos conselheiros tutelares, desde já, 

determino a remessa de cópia desta decisão, do ofício expedido (com 

comprovante de recebimento) e de outros documentos relativos à 

resistência, ao Ministério Público para que adote as medidas cabíveis.

(...).V. Intime-se as partes e cientifique-se o Ministério Público.VI. 

Expeça-se o necessário.VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 93639 Nr: 2719-07.2017.811.0024

 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: Diomara Guarin de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID GONÇALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 12 de novembro de 2018, às 15hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 90908 Nr: 1535-16.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GdAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - 

OAB:279654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé que nesta data foram recebidos os autos pelo Centro 

Judiciário, cumprindo determinação do MM. Juiz Coordenador do Centro 

Judiciário foi designado audiência de tentativa de conciliação para o 

próximo dia 12 de novembro de 2018, às 14hs. Certifico ainda, que 

devolvo os autos a escrivania para cumprimento dos atos para realização 

da audiência. O referido é verdade e dou fé.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000337-87.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

DANYELE APARECIDA GOMES DE AQUINO (ADVOGADO(A))

ROBSON RODRIGUES DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Gilson Fernandes (RÉU)

Magistrado(s):

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CHAPADA DOS GUIMARÃES Processo: 1000337-87.2018.8.11.0024. 

Vistos, etc. Trata-se de ação de reintegração de posse em servidão de 

passagem de água cumulado com pedido liminar movida por ROBSON 

RODRIGUES DE FREITAS em desfavor de GILSON ABADIA FERNANDES, 

todos qualificados na exordial. Na inicial, o autor defende ser proprietário e 

possuidor do lote 7 (sete), desde o ano de 2016, o qual continha 

encanamento de água por meio de mangueira subterrânea, vindo 

diretamente da fonte, situada em um imóvel vizinho, ambos na zona rural 

deste município. Discorre que a sua propriedade encontra-se em região de 

serra e possui problemas de escassez de água, sendo que o único 

acesso ao recurso hídrico é a fonte localizada em outra propriedade rural, 

a qual alega ser o requerido o proprietário. Esclarece que o acesso à agua 

se dá por meio da servidão que se origina na fonte de água dentro do 

imóvel do requerido e passa por encanamento subterrâneo até chegar às 

terras de sua propriedade. Alega que quando adquiriu o imóvel, este já 

possuía encanamento e acesso à água que seria captada diretamente de 

fonte da suposta propriedade do requerido. Aduz ainda, que, no dia 16 de 

setembro de 2017, o requerido “passou com o trator em todo o trajeto que 

percorria as mangueiras” (sic.), o qual, em tese, agindo com dolo, 

interrompeu o único acesso que dispõe para o abastecimento de água, 

para uso próprio e para criação de seus animais. Requereu, ao final, “a 

concessão da liminar inaudita ‘altera pars’, para restabelecer o 

fornecimento de água, restituindo a posse da servidão pré-existente”. No 

despacho de ID Num. 13429059, foi determinada a emenda da inicial, o que 

foi devidamente acatado por meio da petição de ID Num. 13670767. É o 

relatório. Decido. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são 

necessários para sua concessão, conforme art. 300 do CPC, os seguintes 

requisitos: 1. probabilidade do direito; e 2. o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Em análise própria desta fase processual, 

constata-se que o autor, em princípio, demonstrou a probabilidade do seu 

direito, na medida em que acosta ao feito documentos que evidenciam a 

posse há mais de 2 (dois) anos, mais especificamente os instrumentos 

públicos de aquisição dos imóveis, os quais, em tese, eram abastecidos 

por encanamentos subterrâneos. Por outro lado, há perigo de dano 

irreparável ou de difícil reparação, em razão da interrupção do 

fornecimento de água, por ser este um recurso indispensável para a 

sobrevivência de qualquer ser humano, assim como para manutenção do 

gado existente no local. Ao menos por ora, conclui-se existir, tão somente, 

um canal viável de abastecimento, o qual, se destruído, tem condão de 

inviabilizar a vida humana e o regular desenvolvimento da atividade 

econômica do requerente. Os vídeos, cujos “links” foram inseridos na 

exordial, corroboram a conclusão de que o encanamento destruído é o 

único acesso de água de que dispõe o autor. Ademais, não se cogita, em 

princípio, a existência de “perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão” (art. 300, §3º, CPC). Além disso, o autor demonstrou que o 

esbulho ocorreu a menos de ano e dia, o que reforça a necessidade de 

ter a sua posse reintegrada. Nesse sentido, “mutatis mutandis” é a 

jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

FLUXO DE ÁGUA. SERVIDÃO DE PASSAGEM. MEDIDA LIMINARMENTE 

CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO CONCESSIVA. Requisitos para 

concessão da liminar de restabelecimento do fluxo de água preenchidos: 

prova suficiente da posse; prática de esbulho; em cognição sumária, 

suficientemente provada. Inteligência dos artigos 924, 927 e 928 do Código 

de Processo Civil. Liminar concedida em audiência de justificação de 

posse. Manutenção da decisão concessiva. Em decisão monocrática, 

nego seguimento ao agravo de instrumento. (Agravo de Instrumento Nº 

70044818599, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 06/09/2011) Assim sendo, 

deve ser acolhido o pleito liminar. Conclusão. Diante do exposto: I. 

Comprovados os requisitos do artigo 561 do CPC, com fulcro no referido 

dispositivo e ainda nos artigos 1.210 do Código Civil e 560 do CPC, DEFIRO 
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o pedido liminar para DETERMINAR que a parte requerida, proceda à 

desobstrução do encanamento subterrâneo descrito na inicial, 

reparando-o, em caso necessário, o deverá ser comprovado, nos autos, 

no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da sua intimação. 

Intime-se. Para tanto, o oficial de justiça, responsável pela diligência, 

deverá consignar na respectiva certidão, além da data, o horário de 

cumprimento do mandado. Decorrido o prazo sem que haja comprovação 

do cumprimento da ordem de desobstrução, certifique-se. Desde já, fica 

autorizado o arrombamento, o cumprimento na forma do art. 212, §2º, do 

CPC e o reforço policial (art. 139, VII, CPC). Em qualquer uma dessas 

hipóteses, o oficial de justiça deverá lavrar certidão circunstanciada na 

qual constaram, pormenorizadamente, a necessidade das medidas. 

Expeça-se o mandado de reintegração de posse e citação. II. Intime-se a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência de conciliação, devendo o ato ser designado e 

realizado pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC) desta Comarca (art. 334, CPC). III. Advirta-se às partes que a 

ausência injustificada à audiência de conciliação será considerada ato 

atentatório à dignidade da justiça, sancionada com multa de até 2% (dois 

por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 

334, §8°, CPC). Intime-se a parte requerente, por meio de seu advogado, 

da data da audiência de conciliação designada (art. 334, §3°, CPC). Ficam 

as partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas 

de advogados, é obrigatório (art. 334, §9°, CPC). Cientifique-se a parte 

requerida de que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4°, I e §6°, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte 

requerida a não apresentação de contestação importará na aplicação da 

revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a 

parte requerida informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual proposta de 

acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo posteriormente 

a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, entendendo-se o 

silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). IV. Havendo acordo, retorne o 

feito em conclusão. V. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 

CPC), intime-se a parte requerente para impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias. VI. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, 23 de agosto de 2018. Marco Antonio Canavarros dos 

Santos Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000190-61.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSEMARI SILVERIA BEZERRA SANTANA (REQUERENTE)

MAILI DA SILVA MATOSO (ADVOGADO(A))

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES (ADVOGADO(A))

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte recorrida para apresentar 

contrarrazões ao Recurso Inominado no prazo de 10 (dez) dias, nos 

termos do ato ordinatório dos autos. Chapada dos Guimarães-MT, 24 de 

agosto de 2018. LUCIANA MARQUES GOBBI ROZIN Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-07.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CORACI SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes da sentença prolatada nos autos 

ID 14455032, para, querendo,apresentar recurso no prazo legal. Chapada 

dos Guimarães-MT, 24 de agosto de 2018. Luciana Marques Gobbi Rozin- 

Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 71/2018-CA

A Doutora Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade, Juíza de Direito 

Diretora do Foro desta Comarca de Colíder- MT, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da Lei etc.

 Considerando o requerimento formulado pela servidora Rosângela Block 

Banazeski, matrícula 2765, de protocolo A67515;

Considerando a decisão prolatada nos autos n. 1191-46.2018.811.0009 – 

Código Apolo 111175;

Considerando o erro material constante da Portaria nº 56/2018-CA, 

disponibilizada no DJE nº 10294, de 13/07/2018 e publicada em 

16/07/2018, que concedeu licença prêmio à servidora Rosângela Block 

Banazeski;

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 56/2018-CA, que concedeu três meses de licença 

prêmio à servidora Rosângela Block Banazeski, técnica judiciária, matricula 

2765, para que, onde se lê: "referente ao período quinquenal de 

01.03.2013 a 01.03.2015", leia-se: "referente ao período quinquenal de 

01.03.2013 a 01.03.2018".

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se, remetendo-se cópia ao 

Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça.

Colíder, 23 de agosto de 2018.

GISELDA REGINA SOBREIRA DE OLIVEIRA ANDRADE

Juíza de Direito Diretora do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000693-98.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEUZA BATISTA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SINOP/MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO VIA DJE FINALIDADE: INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) da 

parte autora para manifestar-se nos autos em 30 (trinta) dias, na forma do 

artigo 523 do CPC, ante o trânsito em julgado da sentença nele proferida, 

sendo que após a expiração do citado prazo, os autos serão 

encaminhados ao arquivo. Colider/MT, 24/08/2018 Patrícia Novaes Costa 

Dominguez Analista Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 90505 Nr: 3381-21.2014.811.0009

 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: MARIO VINICIUS PIMENTEL MICHELETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON DO NASCIMENTO CARLOS, MARIA DE 

FÁTIMA CARLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:MT 7.0l0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:
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 INTIMAÇÃO VIA DJE

FINALIDADE: Intimação do(s) Advogado(s) da parte autora, a fim de que 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca da informação 

constante às fls. 254 dos autos, já anexa ao sistema Apolo, requerendo o 

necessário ao prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 95547 Nr: 2989-47.2015.811.0009

 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: ROSALVO XAVIER DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS SEGUROS DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:MT - 5736/O

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, com isso, JULGO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, a teor do 

disposto no art. 487, inciso I, do NCPC.IV - DISPOSIÇÕES FINAISCondeno a 

parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) 

regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da 

prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho 

por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos 

termos do art. 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil. Mas, com o 

deferimento da gratuidade da justiça, 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.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.Publique-se. Registre-se.Em razão do reduzido número de 

servidores desta unidade judicial, sirva-se cópia da presente sentença 

como MANDADO, OFÍCIO e CARTA PRECATÓRIA, caso 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 100787 Nr: 2710-27.2016.811.0009

 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: ELZA FEITOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos 

pressupostos para a concessão do amparo social ao portador de 

deficiência. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, na 

determinação do inciso I, do § 3º, do art. 85, do NCPC, levando em 

consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do 

serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do NCPC). 

Mas, com o deferimento da gratuidade da justiça, 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. Não 

havendo sucumbência por parte do ente público, deixa-se de remeter os 

autos à instância superior para o reexame necessário (art. 496, inciso I, 

do NCPC). Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, alterado pelo 

Provimento n.º 41/2016, fica dispensado o registro da sentença, 

providência efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/TJMT. Publique-se. Intimem-se.Expeça-se o necessário para o 

pagamento dos honorários periciais do médico perito.Intime-se o nobre 

médico perito a respeito desta decisão e para informar os dados 

bancários para levantamento dos honorários periciais no prazo de 05 

(cinco) dias. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 96002 Nr: 3298-68.2015.811.0009

 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: FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C&R URBANISMO LTDA - ME, HAZTEC 

TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S.A, COPEL GERAÇÃO E 

TRANSMISSÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE FRANKLIN 

CARDOSO - OAB:13.779-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BRANDÃO VIEIRA 

BISBO - OAB:OAB/RJ 167.164, MARIA CAROLINA BITTENCOURT DA 

SILVA FERNANDES - OAB:OAB-RJ 124.086

 CERTIFICO E DOU FÉ que em cumprimento à determinação de id. 

13260780, conforme pauta fornecida pelo CEJUSC e a fim de respeitar o 

prazo de citação de 20(vinte) dias antes da audiência, fica designado o 

dia 17/10/2018 (quarta-feira) às 13h, para realização de audiência de 

conciliação. O referido é verdade.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 89260 Nr: 2333-27.2014.811.0009

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAM, PGMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO BARRETO DA CRUZ - 

OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, 

LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - OAB:17820/MT

 “Vistos, etc. 1) Diante da informação dos autos à fl. 91/93 de que a Sra. 

Janete Martins encontra-se na comarca de Tanguará da Serra/MT, bem 

como pelo fato extrair-se dos autos que o infante encontra-se na guarda 

de fato da Sra. Janete, ABRA-SE vistas dos autos à Defensoria Pública a 

fim que traga aos autos o endereço atualizado da requerente, no prazo de 

quinze (15) dias. 2) Saem os presentes intimados. Cumpra-se”. Nada mais 

havendo a consignar, encerro a presente às 16h55min. Eu ______, Lucas 

Gonçalves Elias, Estagiário de Gabinete, lavrei o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 90872 Nr: 3651-45.2014.811.0009

 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: ATL, LEILA DA SILVA TEIXEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERDE TRANSPORTES LTDA, ORION TURISMO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO HENRIQUE GALESSO 

SEROR - OAB:24031/O, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, Ricardo 

Gomes de Almeida - OAB:OAB/5.985

 “Vistos, etc. 1) INDEFIRO o pedido de resignação de audiência uma vez 

que não há qualquer prejuízo à requerente pois não foi requerido 

depoimento pessoal desta. 2) ABRA-SE vistas as partes para 

apresentação de alegações finais, no prazo legal, sucessivamente. Após, 

venham os autos conclusos para prolação de sentença. 3) Saem os 
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presentes intimados. Cumpra-se”. Nada mais havendo a consignar, 

encerro a presente às 15h00min. Eu ______, Lucas Gonçalves Elias, 

Estagiário de Gabinete, lavrei o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 44533 Nr: 1409-60.2007.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA NAVEGANTE FRANCO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL FRANCISCO DA SILVA 

- OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para que se 

manifeste, NO PRAZO LEGAL, acerca dos documentos de fls. 198/201 

(Exceção de Pré-Executividade) , nos autos em referência que se 

encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99162 Nr: 1592-16.2016.811.0009

 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: YVONE QUINTINO INOCENCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE ....data do laudo médico pericial 

(conversão).DECLARO a natureza alimentícia das prestações, haja vista a 

finalidade da aposentadoria que é substituir a remuneração do trabalhador 

quando, em razão da idade avançada e/ou enfermidade, não tem 

condições de exercer atividade laborativa.Outrossim....dias.Ademais, 

DECLARO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.Sobre as 

prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do vencimento 

de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmulas 43 e 148 do 

STJ e juros de mora devidos em 1% ao mês, a contar da citação até a Lei 

11.960/09, e a partir de então à razão de 0,5% ao mês, nos termos do art. 

1ºF, da Lei 9.494/97, c/c art. 406, do CC/02; c/c 161, § 1º, do CTN; 

enunciado 20 do CJF e da Súmula 204 do STJ. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 

7.603/2001.CONDENO a requerida no pagamento de honorários 

advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas 

vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, .... 994 a 

1.014 do Código de Processo Civil, INTIME-SE para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao 

Tribunal Regional Federal, com as nossas homenagens.Preclusas as vias 

recursais, o que deverá ser certificado, ARQUIVEM-SE os autos, com as 

baixas e anotações devidas, se nada for requerido em 15 dias. Diante da 

eventual preclusão da via recursal voluntária, submeta-se ao reexame 

necessário se, após a liquidação, o valor da condenação exceder 1.000 

(mil) salários mínimos (art. 496, § 3º Código de Processo Civil).Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, servindo a presente sentença, no que couber, 20 

de agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira AndradeJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3427 Nr: 53-16.1996.811.0009

 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: TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDYANÁPOLIS PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT, CELSO GUEDES MAXIMILIANO - OAB:MT-3071

 Vistos, etc.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, 

AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 3428 Nr: 28-03.1996.811.0009

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDYANÁPOLIS PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT, CELSO GUEDES MAXIMILIANO - OAB:MT-3071

 Vistos, etc.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 
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a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, 

AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 15794 Nr: 32-30.2002.811.0009

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMIRO J. ALVES, CLOVIS JOSÉ ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER JOSÉ AZEVEDO - 

OAB:OAB/MT 9.982/B, JOSE ROBERTO ALVIM - OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, LILIANE CASADEI - OAB:6989/MT, NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Vistos, etc.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, 

AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 38585 Nr: 704-96.2006.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JCF, MRP, EMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON FRANCISCO DONINI - 

OAB:8406/MT, MANOEL FRANCISCO DA SILVA - OAB:3529-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronald Rudá Renner - 

OAB:2808-B

 Vistos, etc.

Processo concluso em razão de pendência relacionada ao pagamento das 

custas judiciais.

Analisando os autos, verifica-se a ocorrência da prescrição das custas 

judiciais.

O parágrafo único do art. 355 da CNGC dispõe que a contagem do prazo 

prescricional se inicia a partir da data em que o devedor for intimado para 

o recolhimento das custas judiciais, in verbis:

“Art. 355. Ao verificar a prescrição do crédito às custas judiciais 

inadimplidas, o Juiz extinguirá o processo, pronunciando a prescrição de 

ofício, determinando o arquivamento do feito, com baixa no cartório 

distribuidor, não se aplicando o art. 352 da CNGC. Parágrafo único. O 

prazo prescricional inicia-se a partir da data em que o devedor foi intimado 

para recolhimento das custas judiciais”.

Observa-se que o executado e a Fazenda Pública (credora) se 

mantiveram inerte por um período superior a 5 (cinco) anos, razão pela 

qual a deve ser declarado prescrito o crédito relacionado às custas 

judiciais.

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco anos entre 

a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para recolher as 

custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN).

 Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário é a 

ocorrência da prescrição, tal como preceitua o art. 156, inciso V, do 

Código Tributário Nacional.

Isto posto, DECLARO a prescrição das custas judiciais.

 Interposto recurso de apelação, independentemente de descabida análise 

dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 

a 1.014 do CPC, INTIME-SE a parte apelada para as contrarrazões. 

Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. 

Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Preclusas as vias recursais, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo.

Em analogia ao disposto no §1º, do art. 351 da CNGC/2015-2016, 

AUTORIZO a intimação da parte devedora via DJE.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83381 Nr: 735-72.2013.811.0009

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCDNA, RDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 Autos nº 735-72.2013.811.0009.

Código Apolo nº: 83381.

Vistos, etc.

1 - O requerido, intimado para pagar as despesas e custas processuais, 

manifestou à fl. 117 verso, requerendo a isenção no seu pagamento, sob 

o argumento de ser hipossuficiente.

Assim, ante a declaração de hipossuficiência acostada à fl. 32, DEFIRO o 

pedido formulado pelo executado, para isenta-lo no pagamento das 

custas.

2 – Destarte, diante da certidão de fl. 113, inexistindo pendências, 

ARQUIVE-SE o presente feito com as baixas e anotações de praxe.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Colider/MT, 23 de agosto de 2018.

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 42064 Nr: 3137-73.2006.811.0009
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MIGUEL DOS ANJOS

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 58769 Nr: 391-28.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVANIR FIGUEIREDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 81469 Nr: 14783-70.2012.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDO, EMDO, MARCIA DAS CHAGAS, LMDO, LMDO, 

LMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 83934 Nr: 1304-73.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERINO BATISTA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MATCHIL MACHADO 

DA SILVA - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 88696 Nr: 1865-63.2014.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO RAMOS BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:MT 15848, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 93614 Nr: 1782-13.2015.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MOREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO ALVIM - 

OAB:MT-3285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 96228 Nr: 3427-73.2015.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZUITA BELIZARIO ALVES

 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:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 99460 Nr: 1796-60.2016.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTINA RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)(s) Advogado(a)(s) para, no prazo legal, manifestar nos 

autos INDICANDO os dados Bancários ( deverá ser conta corrente e não 

poupança), necessários para Expedição do ALVARÁ DE 

LEVANTAMENTO dos valores, quando pagos, referentes ao(s) RPV 

expedidos recentemente e juntados aos autos nesta data, nos autos em 

referência que se encontram à disposição na Secretaria.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 85161 Nr: 2566-58.2013.811.0009

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR FELICIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimação do Advogado da parte exequente para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar pelo que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 110065 Nr: 395-55.2018.811.0009

 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: ADMAR AGOSTINI MANICA, NEUMA TEREZINHA CIELO 

MANICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE SOUZA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADMAR AGOSTINI MÂNICA - 

OAB:MT-3560, NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO - 

OAB:MT-3598-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:3529-A/MT

 Ante o exposto, MANTENHO a decisão objurgada, ou seja, de 

indeferimento da inicial, por ilegitimidade de parte, uma vez que restou 

comprovada a má-fé dos embargantes.2 – No termos do §1º, do art. 331, 

do CPC/2015, cite-se o requerido para responder ao recurso, 

apresentando contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.3 - Caso nas 

contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo 

1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1.010, §2º, do 

CPC), INTIME-SE o apelante para manifestação/contrarrazões no prazo de 

15 (quinze) dias.4 - Após, REMETAM-SE os autos para o Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, grafando as nossas melhores 

homenagens.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.Colíder, 20 de agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

AndradeJuíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 2034 Nr: 435-04.1999.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUANA CRISTINA DE ARAUJO 

CANOVA - OAB:17820/MT, MARCIA REGINA POLIDÓRIO - 

OAB:18875/0, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 INTIMAÇÃO da defesa do réu para no prazo legal se manifestar quanto 

aos requerimentos a que alude o art. 422 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 98004 Nr: 787-63.2016.811.0009

 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): TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RIBEIRO MOTA - 

OAB:10491-B

 INTIMAÇÃO da defesa acerca da expedição da carta precatória para 

inquirição da testemunha de acusação Rafaela de Andrade Polizelli para a 

Comarca de Alta Floresta/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 46073 Nr: 824-71.2008.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA 

- OAB:MT 11.324

 Autos nº. 824-71.2008.811.0009 – Código nº. 46073

Despacho

Vistos, etc.

1. Ciência as partes do retorno dos autos.

2. CUMPRA-SE a sentença proferida em fls. 393/402-verso, atentando-se 

a reforma do decisum em sede recursal de fls. 509/520, eis que não foi 

dado seguimento ao 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.: 86666 Nr: 162-97.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) DEFIRO o pedido 

da defesa de fl. 77 de substituição da testemunha Jovino Jose da Silva 

pela testemunha Paulo da Rocha e Silva. 2) DEFIRO a acareação entre a 

vítima Marilda e o informante Weverlly. 3) Não havendo demais provas a 

serem produzidas DECLARO encerrada a fase de instrução. 4) 

Considerando que as partes já apresentaram memoriais finais, MANTENHO 

os autos conclusos para prolação de sentença.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 101729 Nr: 3425-69.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NASCIMENTO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Midiã Carbo Ferneda 

Borguetti - OAB:21097-O

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) HOMOLOGO a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO em relação ao acusado Jose 

Nascimento Rocha nos termos acima avençados e assim SUSPENDO o 

processo por 02 (dois) anos. No prazo indicado, o acusado deverá 

comprovar o cumprimento das condições constantes no ajuste acima 

entabulado. Esgotado o prazo de dois anos ABRA-SE vista dos autos ao 

Ministério Público, e após torne-me concluso. 2) Deverá o valor depositado 

a título de fiança, as fls. 27, ser revertida na conta única do juízo. 

CUMPRA-SE.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104777 Nr: 1203-94.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. 1) INDEFIRO o pedido 

de redesignação da audiência formulado pela nobre defensor. Verifica-se 
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que a Defensoria Pública foi devidamente intimada, fls. 111, e deixou de 

comparecer a este ato. Como já frisado pelo defensor há na comarca 

defensora substituta, porém, deixou de comparecer sem motivo 

devidamente justificado, passível de redesignação do ato. Anoto neste 

ponto que o simples fato de constar no ofício que a nobre defensora 

substituta comparecia apenas em situações urgentes, como escolha da 

instituição local, não exime, por si só, o comparecimento em audiência. 

Assim, para acolher o pedido de redesignação, seria necessário, constar 

outros elementos, o que não foi o caso dos autos. Por fim ressalta-se que 

em regra o Dr. Érico, defensor público e membro do conselho superior de 

sua instituição, duas vezes por mês, dirigi-se a comarca de Cuiabá, e 

sempre requer as redesignações. Não é crível, que opere-se toda vez 

redesignações, sob pena de impedir o tramite normal dos autos, ficando 

assim o Judiciário, em tese, sujeito a marcar audiências apenas nas duas 

semanas restantes no mês, ou no início das semanas que irá para Cuiabá. 

Desta feita, tratando-se de autos que envolva violência doméstica, que 

exige celeridade para a solução da lide, e estando na Semana de Paz em 

Casa, bem como, entendo, não haver prejuízo ao acusado, NOMEIO para o 

ato o Núcleo de Práticas Jurídicas FACIDER/FACIJUR, representado pela 

advogada Dra. Elisangela Dinarte Soares. 2) Ante a ausência injustificada 

do acusado, embora devidamente intimado à fl. 116, acolho o parecer 

ministerial, DECRETANDO SUA REVELIA nos termos do artigo 367 do CPP. 

3) HOMOLOGO a desistência da vítima Ismailli Naiara Farias da Silva. 4) 

Não havendo demais provas a serem produzidas DECLARO encerrada a 

fase de instrução; 5) Considerando que as partes já apresentaram 

memoriais finais, MANTENHO os autos conclusos para prolação de 

sentença.”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100018 Nr: 2173-31.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO GUSTAVO MARTINS LOPES 

CARRARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO DE ABREU - 

OAB:MT3.114 PR21.71

 “Vistos, etc. DEFIRO o pedido de vista ao Ministério Público concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias. CUMPRA-SE”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 107285 Nr: 2716-97.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUESLEI BRUNO FERREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A, Marly Gavioli - OAB:MT 18.740

 REJEITO a preliminar nesse ponto, e por conseguinte:1)DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 30 de outubro de 2018, às 15h30min., 

para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, e após, o 

interrogatório do réu;2)INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas 

partes, REQUISITANDO-SE e/ou OFICIANDO-SE as que forem necessárias, 

conforme o caso;3)INTIME-SE o acusado, bem como REQUISITE-SE sua 

escolta para que compareça à audiência ora designada e ainda para ser 

interrogado; 4)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defesa;Às 

p r o v i d ê n c i a s . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e .  E x p e d i n d o - s e  o 

necessárioColíder/MT, 20 de agosto de 2018.Mauricio Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 104229 Nr: 784-74.2017.811.0009

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE ARIADNE ZANOVELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Magro Martins - 

OAB:MT 21775/0

 Autos nº. 784-74.2017.811.0009 – Código nº. 104229

Despacho

Vistos, etc.

1. Ante o pedido ministerial de fls. 123/124, que dentre outros 

requerimentos pugnou pela reconsideração da decisão de fl. 121, que 

declinou da competência para o Juízo de Paranaíta/MT, alegando que o 

endereço que motivou o declínio encontra-se desatualizado frente ao 

endereço de fl. 86, DECIDO, não pela reconsideração, mas pela 

suspensão dos efeitos do referido decisum, sem prejuízo de efetiva 

reconsideração conforme o caso.

2. Diante disso, DESIGNO audiência de justificação para o dia 25/10/2018, 

às 17h30min.

INTIME-SE a reeducanda no endereço descrito à fl. 86.

3. Na eventualidade de a reeducanda não ser encontrada no endereço 

supramencionado, desde já, DETERMINO o cancelamento da audiência 

agendada no item anterior e o conseguinte cumprimento da decisão de fl. 

121.

4. Continuando, anoto que os demais pedidos formulados pelo Ministério 

Público (fls. 123/124) serão analisados após a efetiva intimação da 

reeducanda no endereço de fl. 86.

Isso porque, à fl. 121 foi declinada a competência, bem como no item 3 

deste decisum determinou-se que no caso de não ser encontrada que se 

cumprisse a decisão de fl. 121, de maneira que seria, então, esse Juízo 

incompetente para decidir sobre os pedidos neste caso.

Diversamente ocorrerá se houver a intimação, pois, como cediço, a 

competência em se tratando de processo executivo de pena regula-se 

pelo local onde reside o condenado ou de sua prisão, de modo que 

estaria, assim, fixada a competência desse Juízo.

5. Finalmente, caso efetivada a intimação, torne-me os autos conclusos 

para análise dos demais pedidos ministerial.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 23 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 93744 Nr: 1877-43.2015.811.0009

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA 

- OAB:OAB-MT 6499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIRENE CRISTINA 

CARVALHO - OAB:16036/O MT

 Autos nº. 1877-43.2015.811.0009 – Código nº. 93744

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que o Ministério Público pugnou pela revogação das 

medidas protetivas, conforme fls. 143/146, e o fato de que a requerente 

conta com advogado constituído (fls. 4/26), bem como a requerida (fls. 

40/41), ABRA-SE vista às partes para que, no prazo sucessivo de 5 dias, 

digam sobre o pleito ministerial.

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação de qualquer das 

partes, venha-me concluso.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder/MT, 24 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 88079 Nr: 1372-86.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO JOEL FERREIRA BOSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Autos nº. 1372-86.2014.811.0009 – Código nº. 88079

Decisão

Vistos, etc.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 376 de 805



À defesa para que diga sobre o aditamento da denúncia.

Às providências.

Cumpra-se.

Colíder-MT, 24 de agosto de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 86666 Nr: 162-97.2014.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO - OAB:MT-3598-B

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal que a 

Justiça Pública move contra JOSÉ HAMILTON TORRES, qualificado nos 

autos, para o fim de ABSOLVÊ-LO, pela aplicação do princípio “in dubio 

pro reo” nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal;Às comunicações de praxe.Intime-se o sentenciado e Ciência ao 

Ministério Público e a Defesa.Face a absolvição é o acusado isento das 

custas processuais.Após, não havendo pendência, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Expeça-se o 

necessário.Colíder/MT, 24 de Agosto de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 100472 Nr: 2516-27.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:

 Desta forma, REJEITO a preliminar nesse ponto.Demais disso, não se 

evidencia qualquer das hipóteses do art. 397, CPP, assim 

sendo:1)DESIGNO audiência de instrução para o dia 08 de novembro 

2018, às 16h30min. para proceder a oitiva das testemunhas arroladas 

pelas partes, e após, o interrogatório do réu;2)INTIMEM-SE as testemunhas 

arroladas pelas partes, REQUISITANDO-SE e/ou OFICIANDO-SE as que 

forem necessárias, conforme o caso;3)INTIME-SE o acusado, bem como 

REQUISITE-SE sua escolta para que compareça à audiência ora designada 

e ainda para ser interrogado; 4)NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a 

Defensoria Pública;Às providências.Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se 

o necessárioColíder/MT,24 de agosto de 2018.Mauricio Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000319-48.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON PIRES CORREA (REQUERENTE)

ELISANGELA PERAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000319-48.2017.8.11.0009. REQUERENTE: NILSON PIRES CORREA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Aguarde-se, em 

secretaria, a decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 

- IRDR protocolo TJMT n.º 0085560-68.2016.811.0000 de 16.06.2016, 

suscitado na mesma data em que o Conflito de Competência TJMT 

0085435-03.2016.811.0000. Comunicada decisão do Egrégio TJMT, volvam 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, 

submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza 

Juíza Leiga Vistos, etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a decisão elaborada pela Juíza Leiga, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Publicada no sistema PJe. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000785-08.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

MARLY GAVIOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE 

MADEIRAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000785-08.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ELISANGELA ALVES DA 

SILVA REQUERIDO: MADEIRAS BRASIL COMERCIO VAREJISTA DE 

ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - ME Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora, devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu à solenidade e não apresentou qualquer 

justificativa, o que faz presumir sua desistência. Assim, considerando que 

a parte ré não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação (art. 485, § 4º, do NCPC), HOMOLOGO a desistência tácita da 

parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do 

NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a 

movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que 

postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em trâmite neste 

Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela qual CONDENO 

a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, na 

forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 

82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe 

às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios 

na forma dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 20 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ALBINO DO PRADO (REQUERENTE)

RAFAEL ANDERSON DA SILVA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000655-18.2018.8.11.0009. REQUERENTE: RUBENS ALBINO DO PRADO 

REQUERIDO: GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora, devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu à solenidade, a presumir sua desistência. Não obstante a 

parte autora tenha pugnado o cancelamento da audiência, denota-se que 
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referido pleito ocorreu em 12/06/2018 às 12h07 (Num. 13610692 - Pág. 1), 

ou seja, horas antes da audiência que ocorreu em 12/06/2018 às 15h20 

(Num. 13902413 - Pág. 1), o que não se justifica pois ela tinha ciência da 

audiência com meses de antecedência (evento nº15401978). Assim, 

considerando que a desistência do feito, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem resolução do mérito, 

(Enunciado 90 do FONAJE), HOMOLOGO a desistência tácita da parte 

autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do 

NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a 

movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que 

postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em trâmite neste 

Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela qual CONDENO 

a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, na 

forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 

82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe 

às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” “ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios 

na forma dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Sentença Publicada no PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 20 de agosto 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001590-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (ADVOGADO(A))

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (EXECUTADO)

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001590-92.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: NEUMA TEREZINHA 

PORPORATTI CIELO EXECUTADO: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. É 

a síntese do necessário. Decido. Trata-se de Ação de Execução de 

Honorários movida por Neuma Terezinha Porporatti Cielo em face do 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso e Secretaria de Estado de 

Fazenda/SEFAZ-MT, objetivando a Exequente o recebimento de 

Honorários Advocatícios Dativos, embasada por Certidões (Id. 

9748601/9813345), no valor de R$ 2.990,43. Citada a Fazenda Pública, a 

mesma se manteve inerte, conforme consta certificado Id. 11907371. 

Vieram os autos conclusos, evento 14724253. Diante das provas 

apresentadas e das Certidões anexadas no original – Id. 

9748601/9813345, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO dos cálculos 

apresentados pela parte Exequente, para fixar o valor devido pelo 

Executado na importância de R$ 2.990,43 (dois mil novecentos e noventa 

reais e quarenta e três centavos). Publicada no sistema PJe. Intimem-se as 

partes. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE ofício requisitório ao Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, conforme previsão do § 1º do art. 910, do Novo 

Código de Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de 

apresentação deste e à conta do respectivo crédito observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV, 

arquive-se. Cumpra-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 a decisão do Projeto de Sentença ao 

Meritíssimo Juiz Togado. 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. 

Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001100-70.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001100-70.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MIKAELI FONSECA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de Ação de Execução de Certidão de Honorários 

Advocatícios em URH movida por Mikaeli Fonseca de Souza em face do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a Exequente o recebimento de 

Honorários Advocatícios Dativos, embasada por Certidões (Id. 

8320780/10427977). Citada a Fazenda Pública, a mesma se manteve 

inerte, conforme consta certificado Id. 11907473. Diante das provas 

apresentadas e das Certidões anexadas no original – Id. 10427977, OPINO 

pela HOMOLOGAÇÃO dos cálculos apresentados pela parte Exequente, 

para fixar o valor devido pelo Executado na importância de R$ 9.680,55 

(nove mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta e cinco centavos). 

Publicada no sistema PJe. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

conforme previsão do § 1º do art. 910, do Novo Código de Processo Civil, 

para realização do pagamento na ordem de apresentação deste e à conta 

do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. Após a expedição da RPV, arquive-se. Cumpra-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 a decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. 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. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001099-85.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001099-85.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MIKAELI FONSECA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de Ação de Execução de Certidão de Honorários 

Advocatícios em URH movida por Mikaeli Fonseca de Souza em face do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a Exequente o recebimento de 

Honorários Advocatícios Dativos, embasada por Certidões (Id. 

8320130/10428621), no valor de R$ 11.440,65. Citada a Fazenda Pública, 

a mesma se manteve inerte, conforme consta certificado Id. 11907445. 

Diante das provas apresentadas e das Certidões anexadas no original – 

Id. 10428621, OPINO pela HOMOLOGAÇÃO dos cálculos apresentados 

pela parte Exequente, para fixar o valor devido pelo Executado na 

importância de R$ 11.440,65 (onze mil quatrocentos e quarenta reais e 

sessenta e cinco centavos). Publicada no sistema PJe. Intimem-se as 

partes. Transitada em julgado, EXPEÇA-SE ofício requisitório ao Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, conforme previsão do § 1º do art. 910, do Novo 
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Código de Processo Civil, para realização do pagamento na ordem de 

apresentação deste e à conta do respectivo crédito observando-se o 

disposto no art. 100 da Constituição Federal. Após a expedição da RPV, 

arquive-se. Cumpra-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 a decisão do Projeto de Sentença ao 

Meritíssimo Juiz Togado. 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. 

Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001101-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MIKAELI FONSECA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001101-55.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: MIKAELI FONSECA DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. É a síntese do necessário. 

Decido. Trata-se de Ação de Execução de Certidão de Honorários 

Advocatícios em URH movida por Mikaeli Fonseca de Souza em face do 

Estado de Mato Grosso, objetivando a Exequente o recebimento de 

Honorários Advocatícios Dativos, embasada por Certidões (Id. 

8320958/10426603), no valor de R$ 11.440,65. Citada a Fazenda Pública, 

a mesma se manteve inerte, conforme consta certificado Id. 11907406. 

Vieram os autos conclusos, evento 14724284. Diante das provas 

apresentadas e das Certidões anexadas no original – Id. 10426603, OPINO 

pela HOMOLOGAÇÃO dos cálculos apresentados pela parte Exequente, 

para fixar o valor devido pelo Executado na importância de R$ 11.440,65 

(onze mil quatrocentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos). 

Publicada no sistema PJe. Intimem-se as partes. Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE ofício requisitório ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 

conforme previsão do § 1º do art. 910, do Novo Código de Processo Civil, 

para realização do pagamento na ordem de apresentação deste e à conta 

do respectivo crédito observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal. Após a expedição da RPV, arquive-se. Cumpra-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 a decisão do Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. 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. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010123-52.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

MARCIA REGINA POLIDORIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo nº 

8010123-52.2016.8.11.0009 Requerente: Jucimar Rodrigues de Oliveira 

Requerida: Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.) Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 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. 2900924, e por sua vez o Requerente impugnou – Id. 2900928. Da 

Ausência de interesse de agir. Em preliminar a Requerida, arguiu a 

ausência do interesse de agir por falta de prévia provocação 

administrativa, ausência essa a qual não merece acolhimento, tendo em 

vista que a parte não está obrigada a discussão administrativa para 

ajuizar a ação, pois o consumidor pode ter livre acesso ao Judiciário para 

a defesa dos seus direitos, em sendo assim rejeito a preliminar de 

interesse de agir. Mérito. Trata-se de Ação Declaratória de inexistência de 

Débito c.c. Danos Morais e Materiais, ajuizada por Jucimar Rodrigues de 

Oliveira em face de Telefônica Brasil S.A. (Vivo S.A.), devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que teve o seu nome e CPF 

indevidamente negativados no valor de R$ 67,98, conforme aviso do SCPC 

(Id. 2900907) e extrato Boa Vista SCPC Net (Id. 2900909), valor este que 

desconhece. Alega mais que contratou os serviços da Requerida e firmou 

contrato pelo Plano Vivo Controle Ilimitado, por tratar-se de um plano de 

valores pré-fixados, alega ainda que utilizou os serviços por longo 

período, no entanto insatisfeito requereu o primeiro cancelamento no mês 

de abril/2015, via telefone, o qual foi solicitado o pagamento referente a 

conta do mês de maio/2015 no valor de R$ 34,92 sendo quitado em 

06.05.2015, alega mais que efetuou novo cancelamento pagando-se a 

fatura do mês de junho/2015 no valor de R$ 34,91 pagos em 06.06.2015, e 

para provar anexa os comprovantes. Alega mais na exordial, que a partir 

do mês de maio/2015 não houve mais a utilização dos serviços, sendo 

solicitado o cancelamento, no entanto houve cobranças no valor de R$ 

67,98 referente ao mês de junho/2015 valor este que desconhece, afirma 

ainda ser impossível tal cobrança em razão dos valores pagos pela 

contratação serem de aproximadamente R$ 34,00, alega mais que os 

comprovantes juntados foram apagados no decorrer do tempo. Ainda na 

exordial alega que não restou alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. No Id. 2900912, a liminar foi indeferida. Na audiência de 

conciliação realizada em 09.08.2016 (Id. 2900923), restou infrutífera a 

tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito o seu prosseguimento 

normal. Todavia, a Requerida contesta – Id. 2900924, e em sede de 

preliminar pleiteia pela ausência de interesse de agir por não resolver de 

forma administrativa, e, no mérito contesta em suma pela juntada do 

comprovante da negativação no original, e pelo exercício regular do direito, 

tendo em vista que com o cancelamento a parte tem que efetuar o 

pagamento das faturas dos meses dos quais antecedem ao cancelamento 

definitivo da assinatura, e final contesta pela improcedência da ação. Por 

sua vez, a parte Requerente impugnou contestação – Id. 2900928, em sua 

totalidade, e ao final pleiteia pelo julgamento antecipado da lide e pela 

procedência da ação. Pois bem, observo que a parte Requerente alega 

que inexiste débito pendente por parte da Requerida, sendo indevida a 

negativação de seu nome. Isso porque, segundo ela, houve dois pedidos 

de cancelamento do plano contratado com a Requerida, nos meses de 

abril/2015 e maio/2015, e mesmo assim a parte Requerente continuou a 

receber faturas cobrando o pagamento do referido plano, o qual não está 

sendo utilizado, a resultar na negativação de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito pela fatura não paga do mês de 07/2015. No entanto, 

na documentação anexada ao Id. 2900902, há apenas a juntada de 

faturas, não constando dos autos protocolos de cancelamento da linha 

telefônica conforme alegado pela parte Requerente, sendo assim inexiste 

qualquer prova do pedido de cancelamento do plano contratado pelo 

Requerente. Portanto, no que se refere ao fato em que se funda a 

pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: “O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito” 

Sendo assim exigindo do Requerente sua plena demonstração, sob pena 

de improcedência da reclamação, ou seja, competia ao Requerente 

mostrar de fato que houve o pedido de cancelamento da linha telefônica, 

mediante os números de protocolos de atendimento, como alegado na 

exordial, pois nos autos não ficou demonstrado, os pedidos de 

cancelamento. No mais da narrativa da exordial não ficou demonstrado 

qual foi de fato à angústia ou o constrangimento vivenciado pelo 

Requerente que tenha ultrapassado o mero dissabor. Neste caso, o 

Requerente deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. O 

elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no 

mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente 
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protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente porque 

produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas 

a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da 

culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, 

de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). (art. 333 do CPC, atual art. 373 do NCPC). Desse 

modo, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da Requerida, sob a má qualidade dos serviços, que tenha 

atingido a sua honra, bem como a sua personalidade perante terceiros, 

bem como pela não comprovação dos pedidos de cancelamento da linha 

telefônica, a improcedência se impõe. Diante disso, OPINO pelo não 

acolhimento da preliminar arguida pela Requerida, e no mérito, pela 

IMPROCEDÊNCIA da ação. Sem custas e sem honorários, transitada em 

julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. Nos 

termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão do projeto de 

sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 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. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000127-52.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY GAVIOLI (ADVOGADO(A))

CREUSA APARECIDA GOMES DAMS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000127-52.2016.8.11.0009. REQUERENTE: DIOMAR MOREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: CREUSA APARECIDA GOMES DAMS Vistos, etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

4297165, dentro do prazo legal, conforme certificado – Id. 4304780, no 

entanto não houve impugnação. Fundamento e decido. Trata-se a 

presente Reclamação proposta por Diomar Moreira da Silva em desfavor 

de Creusa Aparecida Gomes Dams. Alega em síntese a parte Requerente 

que locou o imóvel para a Requerida, conforme contrato de locação, no 

entanto a Requerida deixou de pagar pela locação e sendo credora na 

quantia de R$2.400,00, referente aos 03 meses de locação, alega que 

procurou a Requerida, para receber os valores, porém não obteve êxito e 

não restou alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Realizada 

audiência de conciliação em 29.11.2016 – Id. 4301150, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, tendo o feito o 

prosseguimento normal. Na contestação apresentada, Id. 4297165 a 

Requerida contesta pelo fato que alugou o imóvel, no entanto diante das 

circunstancia do imóvel realizou algumas reformas e com isso teve 

despesas, conforme traz aos autos comprovantes de gastos – Id. 

4297261 contesta mais que por estar o imóvel em atraso em contas de 

água e luz, efetuou os pagamentos, contesta ainda que com os gastos 

eram para serem abatidos no aluguel, no entanto não foram aceitos pela 

Requerente, e ao final contesta pela improcedência da ação. Não houve 

impugnação. Em análise aos documentos comprobatórios observo que 

foram juntados aos autos o Contrato de Locação realizados entre as 

partes, bem como vislumbro que a parte Requerida, fez a juntada de 

recibos demonstrando os gastos no endereço do imóvel e boletos de 

contas de água e energia em nomes da Requerente, no entanto não há 

comprovante de pagamento referente aos boletos de água e energia. Pois 

bem, analisando o Contrato de Locação juntados aos autos, vislumbro na 

cláusula 4ª em seu parágrafo único, que tratando se de eventuais 

reformas ou adaptações que a locatária pretender executar no imóvel, só 

poderão ser realizadas mediante autorização prévia e expressa da 

locadora. Consta dos autos que a Requerida juntou recibos demonstrando 

gastos com reformas no imóvel locado, no entanto não constam dos autos 

autorização da locadora, autorizando a Requerida a proceder com tais 

reformas. Sendo assim, destaco que a Requerida não trouxe aos autos 

documentos ensejadores para provar os fatos impeditivos, modificativos e 

extintivos da Requerente, Art. 373, inciso II do NCPC. Desta feita, razão 

assiste a Requerente em receber os alugueis em atraso, e sem nenhum 

desconto ante a não juntada de nenhuma autorização, conforme dispõe o 

parágrafo único da cláusula 4ª do Contrato de Locação. Posto isso, OPINO 

pela PROCEDÊNCIA desta reclamação, para CONDENAR a parte Requerida 

a efetuar os pagamentos referente aos três alugueis em atraso no valor 

de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 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. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000265-82.2017.8.11.0009
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RUY GUILHERME PERAL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000265-82.2017.8.11.0009. REQUERENTE: RUY GUILHERME PERAL DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Cobrança de Diferenças Remuneratórias Atrasadas (URV) Com 

Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por Ruy Guilherme Peral da Silva 

em face de Estado de Mato Grosso, devidamente qualificados nos autos. 

Nos Ids. nº 5487449 e 5815865, a parte Requerente pugnou pela 

desistência da ação. Vieram os autos conclusos, evento 14712791. 

Fundamento e decido. Compulsando os autos, verifico que realmente a 

parte Requerente pleiteia pela desistência da ação nos termos do artigo 

485, VIII, do NCPC, sendo assim a extinção do processo é medida que se 

impõe. Dispõe o artigo 485, inciso VIII do NCPC: Artigo 485 NCPC. O juiz 

não resolverá o mérito quando: (...) VIII. homologar a desistência da ação. 

Neste sentido, “a desistência da ação não induz, necessariamente, a 

renúncia ao direito material em disputa, a menos que o autor faça 

expressa referência ao fato, através de petição dirigida ao juízo. (...), o 

Novo CPC prevê que a extinção do processo sem a resolução do seu 

mérito não decorre da desistência da ação, mas da homologação da 

desistência, através de sentença terminativa. A desistência depende da 

outorga de poderes especiais ao advogado que subscreve a petição em 

nome do autor (art. 105).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 

Misael Montenegro Filho, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, São 

Paulo, Atlas, 2016, pág. 461). Diante do exposto, OPINO pela 

HOMOLOGAÇÃO do Pedido de Desistência da Ação, e, por consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 
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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 a decisão do 

Projeto de Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. 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. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito
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CÍCERO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001589-10.2017.8.11.0009. REQUERENTE: FACHADA MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO LTDA - ME REQUERIDO: MARIA JOSE RODRIGUES DA 

COSTA, CÍCERO VIEIRA DOS SANTOS 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. 

Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Cobrança, proposta por 

Fachada Materiais para Construção Ltda. - ME em desfavor de Maria José 

Rodrigues da Costa e Cícero Vieira dos Santos, ao argumento de que a 

parte Requerida fez aquisições mediante compras de mercadoria em seu 

estabelecimento na importância atualizada de R$ 244,28 (duzentos e 

quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos), no entanto não efetuou o 

pagamento, conforme faz a juntada das Notas Fiscais; Nota Promissória e 

recibos de entrega, anexadas (Id. 9747979), alega que por não obter êxito 

no recebimento, não restou outra alternativa a não ser ajuizar a presente 

demanda. Na audiência de conciliação realizada em 19.10.2017 – Id. 

10373613 as partes Requeridas mesmos sendo citadas, conforme consta 

do Aviso de Recebimento, Id. 9914213, não se fizeram presentes, e nem 

tampouco justificaram a ausência, ocasião em que a parte Requerente 

requereu a decretação de revelia e seus efeitos, bem como dispensou a 

intimação da sentença. No evento 14712693, vieram os autos conclusos 

para decisão. Pois muito bem, primeiramente, constato que realmente as 

partes Requeridas foram intimadas da referida audiência, conforme consta 

Id. 9914213, e mesmo assim não se fizeram presentes e nem tampouco 

justificaram a ausência na audiência de conciliação. Neste caso nos 

termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 344 do NCPC, decreto-lhe à 

revelia, e passo ao julgamento antecipado da lide. Desse modo, 

considerando que as partes Requeridas não se fizeram presentes na 

audiência e nem tampouco apresentaram defesa, tem-se que os fatos 

alegados pela parte Requerente presumem-se verdadeiros, de acordo 

com o artigo 344 do NCPC “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. ” Colhe-se da doutrina de Misael Montenegro Filho, 

Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 13.256, 

de 04/02/2016, alteradora do NCPC, 2ª Edição Revista, atualizada e 

ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 356 que “à revelia significa 

ausência de resposta, interpretada do ponto de vista objetivo (em respeito 

ao princípio da inatividade), que pode produzir efeitos em relação ao réu, 

que são: a) presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo 

autor; b) autorização para o julgamento antecipado da lide; c) fluência de 

prazos independentemente de intimações, pelo fato de o réu não ter 

demonstrado interesse pelo processo. ” Desta forma, razão assiste a 

Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante da revelia das partes 

Requeridas. No mais, analisando o conjunto probatório tem-se que a parte 

Requerente fez a juntada das Notas Fiscais; Notas Promissórias e recibos 

de entrega, (Id. 9747979), onde a relação jurídica entre as partes, 

observa-se ainda que o Requerente fez a juntada da atualização dos 

cálculos – Id. 9747975, dos quais os valores devidos perfazem a 

importância de R$ 244,28 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e 

oito centavos). Sendo assim, não resta dúvida de que os fatos narrados 

na Ação de Cobrança são tidos como verdadeiros, e consequentemente a 

parte faz jus ao pleito pelo pagamento dos valores contidos na Nota Fiscal 

e Promissória. Diante disso, OPINO pela PROCEDÊNCIA, a pretensão 

contida na inicial para condenar os Requeridos a efetuarem o pagamento 

das Notas Fiscais e Promissória das quais foram atualizadas no valor de 

R$ 244,28 (duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e oito centavos). 

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 ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos. 

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. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000546-38.2017.8.11.0009. REQUERENTE: OLIVEIRA & CAETANO LTDA - 

ME REQUERIDO: DIEGO SANTOS DE ALMEIDA, ANDRE LUIZ FERREIRA 

TORRES Vistos etc., Relatório dispensado, em atenção ao que dispõe o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, registro, que, no sistema 

dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as 

teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Registro ainda, que a parte 

Requerida Diego apresentou contestação, Id. 7322944, dentro do prazo 

legal - Id. 7921731, no entanto não houve impugnação. Não houve 

apresentação de contestação pelo Requerido André, pois o mesmo não foi 

citado. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

Oliveira & Caetano Ltda. - ME em desfavor de Diego Santos de Almeida e 

André Luiz Ferreira Torres, já qualificados nos autos, alegando em síntese 

que é credor no valor de R$ 4.000,00 constante do cheque nº. 850239 – 

Agencia 750, c.c. 31.330-0 Banco do Brasil, de titularidade do Requerido 

Diego e endossado pelo Requerido André, alega que apresentou o 

referido cheque, no entanto retornou pelo motivo 11, alega que apresentou 

novamente o cheque, o qual retornou pelo motivo 12, e por não receber 

ajuizou a referida ação. Realizada audiência de conciliação em 18.05.2017 

– Id. 7293324, a parte Requerida André não se fez presente, pelo fato de 

não ter sido citado, ocasião em que a parte Requerente foi intimada para 

apresentar o endereço atualizado do Requerido André, e na mesma 

ocasião requereu prazo de dez dias para juntar os atos constitutivos da 

empresa em razão da alteração contratual. No Id. 8150267, foi certificado 

o decurso do prazo para o Requerente, por não ter apresentado o 

endereço do Requerido André. No Id. 7322944 houve apresentação da 

contestação por parte do Requerido Diego, o qual contestou que a parte 

Requerente está cobrando por uma dívida a qual já foi objeto de ação 

trabalhista, bem como contestou pela litigância de má-fé e pela repetição 

do indébito, e ao final contestou pela improcedência da ação. Não houve 

impugnação. Vieram os autos conclusos, evento 14712824. Em análise ao 

conjunto probatório tenho que os documentos apresentados na 

contestação não fazem correlação jurídica com ação, por outro lado, a 

parte autora deixou de juntar aos autos os atos constitutivos da empresa 

para provar a legitimidade da parte para o ajuizamento da ação, bem como 

não apresentou o endereço atualizado da parte Requerida André, para a 

formação da composição da lide. Neste caso, a extinção do feito é medida 
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que se impõe. Dispõe o artigo 320 do NCPC que “A petição inicial será 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. 

Neste sentido, sobre a compreensão da expressão documentos 

indispensáveis a propositura da ação: “A expressão abrange os 

documentos necessários à afirmação da legitimidade e do interesse 

processual, sem os quais o autor não tem como alcançar a procedência 

dos pedidos formulados na petição inicial.” (Misael Montenegro Filho, Novo 

Código de Processo Civil Comentado, 2ª Edição Revista, atualizada e 

ampliada, Editora Atlas, 2016, pág. 316). Ainda, o artigo 485, incisos IV e 

VI d NCPC, in verbis: IV – verificar a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. (...) VI – 

verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Sobre “a 

expressão pressupostos processuais se encontra no gênero, com as 

espécies dos pressupostos de constituição e dos pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo. Na primeira espécie, 

integrada pela citação, pela existência de uma petição inicial, pela 

autoridade jurisdicional e pela capacidade postulatória, exclusivamente 

para o autor, observamos que a presença dos pressupostos é necessária 

para afirmar a própria existência do processo. Na segunda espécie 

(decorrente da primeira), integrada pela citação válida, pela petição inicial 

apta e pela autoridade jurisdicional competente, o processo existe, mas 

que há obstáculo formal intransponível, impedindo a continuação da 

relação processual.” (Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo 

Civil Comentado, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 

2016, pág. 460). E sobre a legitimidade tem-se o conceito de que a 

“legitimidade da parte está atrelada à verificação de que a pessoa que 

toma assento no processo (como autor e como réu) é titular do direito 

material em disputa”. (Misael Montenegro Filho, Novo Código de Processo 

Civil Comentado, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 

2016, pág. 23). Desse modo, a parte autora deixou de apresentar os fatos 

constitutivos da empresa para provar a legitimidade. Portanto, observa-se 

dos autos que faltam os requisitos exigidos pela lei, para a formação 

correta dos pressupostos de constituição e do desenvolvimento válido e 

regular do processo, bem como pela legitimidade processual. Assim, por 

lhe faltarem os requisitos exigidos pela lei, a extinção do processo, sem 

resolução do mérito, se impõe. Ante o exposto, nos termos dos artigos 

485, incisos IV e VI do NCPC, OPINO pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem 

resolução de mérito. 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 ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. 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. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000808-22.2016.8.11.0009 REQUERENTE: ADILSON DE JESUS 

REQUERIDO: EVANDRO PEREIRA DE MOURA, ONAIR DA SILVA MOURA, 

E. P. DE MOURA - ME Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por 

Adilson de Jesus em face de Evandro Pereira de Moura; Onair da Silva 

Moura e E.P. de Moura – ME, devidamente qualificados nos autos, ao 

argumento de que as partes firmaram contrato de compra e venda de 

utensílios da lanchonete, e que a após a realização do contrato a referida 

lanchonete permaneceu no mesmo ponto comercial, vindo a gerar contas 

de energia elétrica referente aos meses de maio a julho de 2016 no valor 

de R$ 2.539,25. Alega ainda na exordial que procurou os Requeridos para 

efetuar o pagamento, no entanto não obteve êxito e não restando 

alternativa a não ser ajuizar a presente demanda. Realizada audiência de 

conciliação em 23.02.2017 – Id. 4976743, a mesma restou infrutífera. 

Apresentada a contestação pela parte Onair – Id. 4718460, o mesmo 

contesta em suma que os valores das contas estão sendo pagas pelo Sr. 

Charles e Sr. Marcos, os quais foram adquirentes informais do ponto 

comercial, contesta mais que o Requerente realizou acordo com a 

empresa de energia elétrica. Em sede de impugnação – Id. 4997602 o 

Requerente pleiteia pela extinção do feito ante o pagamento da obrigação 

Pois bem, analisando o conjunto probatório, constato que o Requerente em 

impugnação relata que foi procurado em 31.10.2016 pelos Sr. Charles e 

Marcos, e que em ato continuo formalizou acordo de parcelamento de 

débito com a companhia de energia elétrica, a fim de que os mesmos 

efetuassem os pagamentos, relata ainda que desconhece o acordo 

firmado entre os Sr. Charles e Marcos com os Requeridos, e com isso 

informa a este juízo que houve a perda do objeto em razão da efetivação 

do parcelamento da dívida em sete parcelas das quais estão sendo pagas 

pelos Srs. Charles e Marcos, a razão a qual pleiteou pela extinção do feito 

ante o pagamento da obrigação, bem como seja desacolhida a pretensão 

da Reconvenção pleiteada pelo Requerido Onair. Diante dos fatos 

relatados, bem como mediante as afirmações feitas entre o Requerente 

Adilson e o Requerido Onair, de que o pagamento do parcelamento das 

contas de energia estão sendo pagas pelos Srs. Charles e Marcos, tenho 

por bem extinguir o feito, diante das informações e afirmações das partes. 

Quanto ao pleito da reconvenção feita pelo Requerido Onair, tenho por 

bem em não acolhe-lo, eis que o artigo 31 da Lei 9.099/95 assim dispõe: 

Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Sendo 

assim, OPINO pelo não acolhimento da reconvenção pleiteado pelo 

Requerido Onair, bem como pela EXTINÇÃO DO PROCESSO, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, c, do Novo Código de 

Processo Civil. 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 ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, arquive-se em definitivo, tendo em vista que os 

Requerentes dispensaram a intimação da sentença, bem como renunciou 

ao prazo recursal, Id. 11812403. 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. Arquive-se com as baixas necessárias, tendo em vista a 

renúncia do prazo recursal. Cumpra-se, expedindo-se o necessário com 

as cautelas de estilo. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000729-43.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JHAMERSON CONCEICAO DE FREITAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CILSO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JURACI SALETE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000729-43.2016.8.11.0009. REQUERENTE: JHAMERSON CONCEICAO DE 

FREITAS REQUERIDO: JURACI SALETE DA SILVA Vistos, etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

5578962, dentro do prazo legal – Id. 5777472, no entanto não houve 

impugnação. Fundamento e decido. Trata-se a presente Reclamação 

proposta por Jhamerson Conceição de Freitas em desfavor de Juraci 

Salete da Silva. Alega em síntese que construiu uma edícula para a 

Requerida, e desta construção ficou acordado entre as partes o 

pagamento de R$ 10.000,00 divididos em 34 parcelas de R$ 300,00, sendo 
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que o pagamento da primeira parcela seria no dia 08.06.2016, conforme 

consta do Termo de Confissão de Dívida – Id.4190427, no entanto não 

houve pagamento, alega mais que tentou por diversas vezes fazer acordo 

para receber, porém não obteve êxito e não restou alternativa a não ser 

ajuizar a presente ação. Realizada audiência de conciliação em 

21.03.2017 – Id. 557468, informa que pagou o valor de R$ 2.800,00 e que 

não possui condições de pagar a quantia ao Requerente, por sua vez o 

Requerente informa que não recebeu, tornando-se assim a tentativa de 

acordo infrutífera e o feito teve o prosseguimento normal. Na contestação 

apresentada, Id. 5578962 a Requerida reconhece a dívida e informa que o 

Promovente também lhe deve a quantia equivalente de R$ 7.900,00, 

referente a venda de um freezer (R$ 1.500,00); 01 jogo de sofá (R$ 

500,00), compras de Eternit (R$ 900,00) e o valor de R$ 5.000,00 

referente ao empréstimo em dinheiro, contesta ainda que com o abatimento 

dos valores deve ao Requerente a quantia de R$ 2.100,00, dos quais 

pagará em 21 parcelas de R$ 100,00, e ainda contesta pela improcedência 

da ação pelo fato de não estar descontando o valor referente ao crédito 

da Requerida e ainda contesta pelo reconhecimento de excesso na 

cobrança. Por sua vez o Requerente não impugnou. Vieram os autos 

conclusos, evento 14712798. Em análise aos documentos comprobatórios 

observo que foram juntados aos autos o Termo de Confissão de Dívida – 

Id. 4190427, demonstrando a relação jurídica entre as partes. Em 

contestação a Requerente admite ser devedora do Requerente, no entanto 

na quantia de R$ 2.100,00, pelo fato da Requerida ser credora do 

Requerente na importância de R$ 7.900,00, referente a venda dos objetos 

acima mencionados. Contudo, a Requerida não prova suas 

argumentações não trazendo aos autos documentos ensejadores para 

provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do Requerente, Art. 

373, inciso II do NCPC. Desta feita, razão assiste ao Requerente em 

receber o valor de R$ 10.000,00, referente a construção da edícula, 

conforme consta do Termo de Confissão de Dívida. Posto isso, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA desta reclamação, para CONDENAR a parte Requerida a 

efetuar o pagamento do valor de R$ 10.000,00, conforme consta do Termo 

de Confissão de Dívida – Id. 4190427. 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. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002354-78.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADELSO MOISES 00417772122 (REQUERENTE)

DANILO GALADINOVIC ALVIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO ELETRICA E TELECOMUNICACOES EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002354-78.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ADELSO MOISES 

00417772122 REQUERIDO: UNIAO ELETRICA E TELECOMUNICACOES 

EIRELI - ME 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. Fundamento e Decido. Trata-se 

de Reclamação Cível, proposta por Adelso Moises em desfavor de União 

Elétrica e Telecomunicações Eireli - ME, já qualificados nos autos, ao 

argumento de que foi contratado para prestar serviços de instalações 

elétricas para a Requerida, ficando acordado o valor justo de R$ 3.000,00, 

dos quais seriam pagos em duas parcelas de R$ 1.500,00, sendo uma 

entrada e 30 dias, alega que recebeu o valor R$ 2.000,00 depositados em 

conta, ficando o restante de R$ 1.000,00, dos quais não recebeu, alega 

que devido ao não recebimento passou por constrangimento e pleiteia 

indenização por dano moral, alega que tentou receber de forma amigável, 

no entanto não obteve êxito e não restou outra alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda. Na audiência de conciliação realizada em 

01.03.2018 – Id. 12066404, a parte Requerida mesmo sendo citada e 

intimada, conforme consta do Aviso de Recebimento, Id. 12047085, não se 

fiz presente, e nem tampouco justificou a ausência, ocasião em que a 

parte Requerente requereu a decretação de revelia e seus efeitos. No 

evento 14997121, vieram os autos conclusos para decisão. Pois muito 

bem, primeiramente, constato que realmente a parte Requerida foi intimada 

da referida audiência, conforme consta Id. 12047085, e mesmo assim não 

se fiz presente e nem tampouco justificou a ausência na audiência de 

conciliação. Neste caso nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95 e artigo 

344 do NCPC, decreto-lhe à revelia, e passo ao julgamento antecipado da 

lide. Desse modo, considerando que a parte Requerida não se fiz presente 

na audiência e nem tampouco apresentou defesa, tem-se que os fatos 

alegados pela parte Requerente presumem-se verdadeiros, de acordo 

com o artigo 344 do NCPC “Se o réu não contestar a ação, será 

considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo autor. ” Colhe-se da doutrina de Misael Montenegro Filho, 

Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 13.256, 

de 04/02/2016, alteradora do NCPC, 2ª Edição Revista, atualizada e 

ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 356 que “à revelia significa 

ausência de resposta, interpretada do ponto de vista objetivo (em respeito 

ao princípio da inatividade), que pode produzir efeitos em relação ao réu, 

que são: a) presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo 

autor; b) autorização para o julgamento antecipado da lide; c) fluência de 

prazos independentemente de intimações, pelo fato de o réu não ter 

demonstrado interesse pelo processo. ” Desta forma, razão assiste ao 

Requerente, pelos fatos narrados na inicial, diante da revelia da parte 

Requerida. No mais, analisando o conjunto probatório tem-se que a parte 

Requerente fez a juntada e-mails, (Id. 11245507), dos quais demonstram a 

relação jurídica entre as partes, observa-se ainda que houve a informação 

nos e-mails do pagamento de valores. Sendo assim, não resta dúvida de 

que os fatos narrados na Reclamação Cível são tidos como verdadeiros, e 

consequentemente a parte faz jus ao pleito pelo pagamento do valor 

restante da contratação sendo R$ 1.000,00. Quanto ao dano moral, 

verifico que o simples fato do mesmo ter prestado serviços a parte 

Requerida e por ter ficado sem receber um equivalente do valor referente 

a contratação, por si só não gera um abalo moral hábil a ser compensado. 

Para que seja deferido o dano moral, o autor deveria ter comprovado um 

evento extraordinário que maculasse o bom nome, a credibilidade, a honra 

do consumidor. Assim sendo, não procede ao pedido de reparação por 

danos morais. Diante disso, OPINO pela PROCEDÊNCIA EM PARTE, a 

pretensão contida na inicial para condenar a Requerida a efetuar o 

pagamento da quantia de R$ 1.000,00, valor este referente ao restante da 

contratação. 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 ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. 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. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-34.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE MELO PEDREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO ALCIDES BASSO (ADVOGADO(A))

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

MARINA CRISTINA TABILE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000889-34.2017.8.11.0009. REQUERENTE: JOAO DE MELO PEDREIRA 

REQUERIDO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA Vistos, 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 
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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. 8782815, dentro do prazo legal – Id. 

9042715, no entanto não houve impugnação. Fundamento e Decido. 

Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por João de Melo Pedreira em 

face de Eletromar Móveis e Eletrodomésticos Ltda., devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, que pretende receber o 

valor de R$ 155,00 devidamente atualizado, referente a entrada de uma 

compra de um colchão no valor de R$ 2.352,00, alega que comprou um 

colchão de espuma, porém foi lhe entregue um colchão de molas, alega 

que fez a reclamação para a troca, alega mais que o colchão foi lhe 

entregue com defeito tanto o de espuma como o de mola. Ainda na 

exordial alega que procurou a Requerida para devolver o colchão, bem 

como para receber o valor de R$ 155,00 dado como entrada, no entanto o 

Requerido não quis receber alegando que já se fazia duas semanas que o 

colchão estava sendo usado, e com isso não restou alternativa a não ser 

ajuizar a presente demanda. Na audiência de conciliação realizada em 

06.07.2017 (Id. 8767327), restou infrutífera a tentativa de acordo entre as 

partes, tendo o feito o seu prosseguimento normal. Todavia, a Requerida 

contesta – Id. 8782815, pelo fato de que o Requerente adquiriu um colchão 

sendo Conjunto Box Plumatex Night and Day 158x198 no valor de R$ 

2.325,00 e deu como entrada o valor de R$ 155,00 e o restante parcelou 

em 14 parcelas, conforme consta do Contrato de Compra e Venda – Id. 

8782815, contesta mais que houve duas tentativas de entrega do produto, 

por ter constatado o defeito de fábrica, sendo realizada a troca, contesta 

mais que passado duas semanas o Requerente retornou a loja alegando 

que o produto entregue não foi o escolhido. Na contestação ainda 

contesta que o colchão adquirido é o mesmo da nota fiscal, juntada pelo 

Requerente, e ao final contesta pela improcedência da ação. Não houve 

impugnação. Pois bem, observo que a parte Requerente anexou aos autos 

uma Nota Fiscal nº. 205478 – Id. 7832915, e comprovante no valor de R$ 

155,00 – Id. 7833035, comprovando a compra e o pagamento de um valor, 

demonstrando que houve a compra do colchão, verifico mais a existência 

de um carnê de pagamento e comprovante de pagamento no valor de R$ 

210,00 – Id. 7832939. No entanto não há nos autos, documentos dos quais 

demonstram que o colchão adquirido pelo Requerente através da Nota 

Fiscal nº. 205478, esteja com defeito, para o cabimento da devolução do 

colchão para a empresa Requerida e até mesmo para a restituição do 

valor R$ 155,00 dado como entrada da prestação do colchão, sendo 

assim inexiste qualquer prova que ateste que o colchão esteja com defeito 

para a devolução e restituição do valor pago com entrada. Portanto, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito” Sendo assim exigindo do 

Requerente sua plena demonstração, sob pena de improcedência da 

reclamação, ou seja, competia ao Requerente mostrar de fato que houve o 

defeito no colchão, como alegado na exordial, para fazer jus a devolução 

do colchão, bem como a restituição do valor pago como entrada, para a 

Empresa/Requerida. Neste caso, o Requerente deixou de comprovar os 

fatos constitutivos do seu direito. O elemento primário de todo ilícito é uma 

conduta humana e voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como 

atentado a um bem juridicamente protegido, interessa à ordem normativa 

do Direito justamente porque produz um dano. Não há responsabilidade 

sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se 

verificará no plano normativo da culpa, está condicionada à existência, no 

plano naturalístico da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a 

base do resultado lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado 

comportamento humano contrário à ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado 

de Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova 

é todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. 

...» (Min. Luis Felipe Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). (art. 333 do CPC, atual art. 373 do NCPC). 

No mesmo sentido, extrai da doutrina de Misael Montenegro Filho que “à 

parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando a máxima allegatio 

et non probatio quase non allegatio. A alegação deve ser provadas, sob 

pena de não ser utilizada na formação do convencimento do magistrado.” 

[...] como regra, o ônus da prova é do autor, podendo o réu simplesmente 

negar a ocorrência do fato, sem acrescer outras alegações, visto que 

probatio incumbit ei qui dicit, non ei aqui negat (a prova é da incumbência 

de quem alega o fato, e não daquele que nega).” (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição 

Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). 

Desse modo, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da Requerida, sob a má qualidade dos serviços, a improcedência 

se impõe. Diante disso, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da ação. Sem custas 

e sem honorários, transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. 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. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000443-31.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELISANGELA SOARES IIYAMA (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ DA SILVA BERNABE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000443-31.2017.8.11.0009. REQUERENTE: SEBASTIAO ALMEIDA 

PEREIRA REQUERIDO: BEATRIZ DA SILVA BERNABE Vistos, etc. Relatório 

dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. Sendo a prova 

documental suficiente para formar convencimento, passo ao julgamento 

antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do NCPC. Inicialmente, 

registro, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado 

a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que 

consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. 

Registro ainda, que a parte Requerida apresentou contestação, Id. 

6829605, dentro do prazo legal, conforme certificado – Id. 7276955, e por 

sua vez o Requerente impugnou – Id. 7278192. Fundamento e decido. 

Trata-se a presente Ação de Cobrança proposta por Sebastião Almeida 

Pereira em desfavor de Beatriz da Silva Bernabe. Alega em síntese a parte 

Requerente que locou o imóvel para a Requerida, conforme contrato de 

locação – Id. 5575959, no entanto a Requerida deixou de pagar pelo 

restante do aluguel referente ao mês de janeiro de 2017, no valor de 

R$450,00 e para provar anexa a nota promissória – Id. 5575967 e 

7278447, alega que procurou a Requerida, para receber os valores, 

porém não obteve êxito e não restou alternativa a não ser ajuizar a 

presente demanda. Realizada audiência de conciliação em 04.05.2017 – Id. 

6854181, a mesma restou infrutífera a tentativa de acordo entre as partes, 

tendo o feito o prosseguimento normal. Na contestação apresentada, Id. 

6829605 a Requerida reconhece que está em débito referente a um mês 

de aluguel, sendo o mês de fevereiro, contesta que houve desequilíbrio 

contratual em razão da capacidade socioeconômica, contesta mais que 

por haver muito barulho e perturbação e também pelo gato da parte 

Requerente estar sempre em sua casa, desocupou o imóvel e ao final 

contesta pela improcedência da ação. Por sua vez o Requerente impugnou 

– Id. 7278192, na totalidade a contestação. Vieram os autos conclusos, 

evento 14712813 Em análise aos documentos comprobatórios observo 

que foram juntados aos autos o Contrato de Locação – Id. 5575959 e a 

Nota Promissória – Id. 5575967 e 7278447, demonstrando a relação 

jurídica entre as partes. Em contestação a Requerente admite ser 

devedora de um mês de aluguel, e ainda contesta que desocupou o imóvel 
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em virtude de perturbação, bem como que o gato do Requerente ficava em 

sua casa e a incomodava. Contudo, a Requerida não prova suas 

argumentações não trazendo aos autos documentos ensejadores para 

provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do Requerente, Art. 

373, inciso II do NCPC. Desta feita, razão assiste ao Requerente em 

receber o aluguel, diante da admissão da Requerida em ser devedora de 

um mês de aluguel. Posto isso, OPINO pela PROCEDÊNCIA desta 

reclamação, para CONDENAR a parte Requerida a efetuar o pagamento do 

aluguel no valor de R$ 450,00, conforme consta da Nota Promissória – Id. 

5575967 e 7278447. 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. 

Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001531-07.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL (ADVOGADO(A))

MARISLEI SANTIAGO CLARO DE GODOY (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA (ADVOGADO(A))

Janaina Pedroso Dias de Almeida (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001531-07.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MARISLEI SANTIAGO CLARO 

DE GODOY REQUERIDO: AVIANCA 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. 

10304766, dentro do prazo legal, Id. 10383650, no entanto não houve 

impugnação. Fundamento e Decido. Trata-se de Ação de Indenização por 

Danos Morais decorrentes de atraso de voo, proposta por Marislei 

Santiago Claro de Godoy em desfavor de Avianca ambas já qualificadas 

nos presentes autos, ao argumento de que iria fazer um curso de 

especialização na cidade do Rio de Janeiro no dia 08.01.2017, e com isso 

adquiriu uma passagem aérea da Requerida, com trecho de viagem no dia 

08.01.2017 de São Paulo ao Rio de Janeiro no voo 066020, com previsão 

de saída às 13h:55min e chegada às 14h:55min, conforme passagem 

anexa, sucede que houve atraso do voo em 03 horas, e com isso teve 

que aguardar no saguão de embarque sem nenhuma assistência. Alega 

mais que em decorrência do atraso do voo, somente chegou ao destino as 

18h:00min e com isso acabou perdendo o seu modulo no curso de 

especialização. Afirma mais que por não ter nenhuma assistência da 

companhia aérea passou por constrangimentos e por tais razões não teve 

outra alternativa a não ser ajuizar a referida ação. Na audiência de 

conciliação realizada em 10.10.2017 - Id. 10320494, a mesma restou 

infrutífera a tentativa de acordo entre as partes. Por sua vez a parte 

Requerida apresentou defesa – Id. 10304766, e contestou em suma que o 

voo contratado pela Requerente teve problemas técnicos e precisou de 

manutenção não programada e com isso houve o atraso de apenas 1 

(uma) hora, e para demonstrar anexa ao Id. 10304773, contesta mais que 

a Requerente não comprovou os danos materiais pela perda do 

compromisso profissional, e ainda contesta que não houve a 

comprovação dos danos morais alegados pela Requerente, bem como 

contesta que o atraso teve 1 hora e com isso não gera o dever de 

indenizar, e ao final contesta pela improcedência da ação. Não houve 

impugnação. Pois muito bem, analisando o conjunto probatório vislumbro 

que a parte Requerida demonstrou que houve atraso no voo, no entanto 

este atraso foi de apenas uma hora, conforme demonstrado no Id. 

10304773, e não de 03 horas como alegado pela Requerente na exordial. 

No mais, pelo atraso do voo a Requerente não demonstrou nos autos qual 

foi de fato o prejuízo que teve, pois não provou que em decorrência do 

atraso, perdeu o curso de especialização o qual faria na cidade do Rio de 

Janeiro, bem como não comprovou os danos morais sofridos, dos quais 

alegou. Portanto, resta claro que o ônus da prova incumbe a autora, no 

que se refere ao fato em que se funda a pretensão, vigora a regra do 

artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, 

quanto ao fato constitutivo de seu direito” Neste caso, a Requerente 

deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu direito. O elemento 

primário de todo ilícito é uma conduta humana e voluntária no mundo 

exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem juridicamente protegido, 

interessa à ordem normativa do Direito justamente porque produz um dano. 

Não há responsabilidade sem um resultado danoso. Mas a lesão a bem 

jurídico cuja existência se verificará no plano normativo da culpa, está 

condicionada à existência, no plano naturalístico da conduta, de uma ação 

ou omissão que constitui a base do resultado lesivo. Não há 

responsabilidade civil sem determinado comportamento humano contrário à 

ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de Responsabilidade Civil, Editora 

Revista dos Tribunais, 5º Edição, São Paulo, 2001, página 95). STJ. 

Recurso especial. Prova. Produção. Convicção do Juiz. Considerações do 

Min. Luis Felipe Salomão sobre o tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 

8.038/1990, art. 26. “... Certamente, prova é todo meio destinado a firmar a 

convicção do juiz sobre a verdade dos fatos alegados pelas partes em 

juízo. Assim, proferida decisão, de forma fundamentada, não há falar em 

violação aos termos do artigo 333 do CPC, pois cabe ao órgão julgador 

determinar as provas que julgar necessárias, indeferindo aquelas que, de 

acordo com a sua livre convicção, não forem úteis ou não se prestarem à 

solução da lide, como é o caso em questão. ...» (Min. Luis Felipe 

Salomão).” (STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: Min. Luis Felipe 

Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. LEGJUR 

118.1251.6000.3400). No mesmo sentido, extrai da doutrina de Misael 

Montenegro Filho que “à parte não basta alegar a ocorrência do fato, 

vigorando a máxima allegatio et non probatio quase non allegatio. A 

alegação deve ser provadas, sob pena de não ser utilizada na formação 

do convencimento do magistrado.” [...] como regra, o ônus da prova é do 

autor, podendo o réu simplesmente negar a ocorrência do fato, sem 

acrescer outras alegações, visto que probatio incumbit ei qui dicit, non ei 

aqui negat (a prova é da incumbência de quem alega o fato, e não daquele 

que nega).” (Novo Código de Processo Civil Comentado, de acordo com a 

Lei 13.256/2016, 2ª Edição Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, 

São Paulo, 2016, pág. 382). Sendo assim exigindo da Requerente sua 

plena demonstração, sob pena de improcedência da reclamação, ou seja, 

competia a Requerente mostrar de fato que em decorrência do atraso do 

voo, acabou por perder o curso de especialização do qual seria realizado 

na cidade do Rio de Janeiro. No mais da narrativa da exordial não ficou 

demonstrado qual foi de fato à angústia ou o constrangimento vivenciado 

pela Requerente que tenha ultrapassado o mero dissabor. Desse modo, 

inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta culposa da 

Requerida, sob o atraso do voo do qual ocasionou a perda do curso de 

especialização profissional, a improcedência se impõe. Diante disso, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da ação. 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 a decisão do Projeto de 

Sentença ao Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, 

por intermédio de seus patronos. 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. Fernando Kendi Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001084-19.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LIMARA CASSIANI BARON ANTONIO (REQUERENTE)

CLAUDIO LEME ANTONIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AL NEY DE JESUS CARDOSO (ADVOGADO(A))

AMANDA DOS REIS RAIMUNDO (ADVOGADO(A))

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (REQUERIDO)
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KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001084-19.2017.8.11.0009. REQUERENTE: LIMARA CASSIANI BARON 

ANTONIO REQUERIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELEGRAFOS, KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA 

Vistos, etc. Relatório dispensado nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais decorrentes de relação 

consumerista proposta por Limara Cassiani Baron Antônio em face de 

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e Kalunga Comércio e 

Industria Gráfica Ltda., devidamente qualificados nos autos. DECIDO. 

Infere-se dos autos que o Requerido Kalunga comprovou o pagamento (Id. 

10890771 e 10890861) de que cumpriu com acordo, conforme realizado, 

Id. 9524860 e homologado por sentença – Id. 10631925 e posteriormente 

transitado em julgado – Id. 12570303. Assim, diante da informação do 

Requerido referente ao cumprimento do acordo, deve o feito ser extinto 

pelo cumprimento integral da obrigação. Cumpre ressaltar que a parte 

Requerente foi intimada para se manifestar em relação ao cumprimento do 

acordo, no entanto deixou transcorrer in albis o prazo – Id. 12679041. 

Posto isso, com fundamento no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, 

OPINO pela EXTINÇÃO do feito pelo cumprimento da sentença . Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto o projeto de sentença ao Meritíssimo 

Juiz Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga SENTENÇA 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. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001610-83.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES JUNIOR SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NENO MOTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001610-83.2017.8.11.0009. REQUERENTE: MOISES JUNIOR SILVA 

REQUERIDO: NENO MOTOS 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. ´1043125, por sua vez o 

Requerente impugnou – Id. 10645404. Fundamento e Decido. Trata-se de 

Reclamação Cível, ajuizada por Moises Junior Silva em face de Nero 

Motos, devidamente qualificados nos autos. Alegando, em síntese, que 

pagou pelo conserto do motor de sua moto Honda Titan, vermelha Placa 

JZR 1332, sendo o valor atualizado de R$ 724,25, alega mais que o motor 

apresentou defeito dentro do prazo de 90 dias, prazo este dado como 

garantia, no entanto a parte Requerida não quis efetuar o conserto do 

defeito alegando que o defeito ocorreu devido ao mau uso, afirma mais 

que o Requerido somente realizaria o conserto se pagasse novamente, 

ainda alega que procurou o Requerido para resolver, pois está dentro do 

prazo de 90 dias, porém não obteve êxito e não restou outra alternativa a 

não ser ajuizar a presente demanda. Na audiência de conciliação realizada 

em 19.10.2017 (Id. 10373396), restou infrutífera a tentativa de acordo 

entre as partes, tendo o feito o seu prosseguimento normal. Todavia, a 

Requerida contesta – Id. 10431258, pelo fato da parte não ter efetuado as 

revisões nos períodos corretos, bem como contesta pelo mau uso da 

motocicleta e pela não aquisição do pedal para melhor funcionamento do 

motor, e para provar anexa fotos da moto, e ainda contesta que devido a 

não colocação do pedal a garantia não cobre tal irregularidade do 

Requerente, e ao final contesta pela improcedência da ação. Na 

impugnação, Id. 10645404, o Requerente, impugna na totalidade a 

contestação, pelo fato de que os documentos juntados foram produzidos 

de forma unilateral, impugna mais que o Requerido juntou fotos de sua 

motocicleta com o enfoque especialmente para demonstrar a ausência do 

pedal de partida, e ao final pleiteia pela procedência da ação. Pois bem, 

observo que a parte Requerida anexou fotos da motocicleta demonstrando 

a falta do pedal, bem como juntou o termo de rescisão de garantia. Neste 

caso, a Requerida demonstrou ônus que lhe incumbia, nos termos do 

artigo 373, inciso II do NCPC, sendo, pois, os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor, cabendo-se assim o 

Requerente provar ao contrário. Portanto, no que se refere ao fato em que 

se funda a pretensão, vigora a regra do artigo 373, I, do NCPC, o qual diz: 

“O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu 

direito” Sendo assim exigindo do Requerente sua plena demonstração, sob 

pena de improcedência da reclamação, ou seja, competia ao Requerente 

mostrar que a falta do pedal de partida não ensejaria o defeito do motor, 

no entanto não ficou demonstrado tal alegação pelo Requerente. Neste 

caso, o Requerente deixou de comprovar os fatos constitutivos do seu 

direito. O elemento primário de todo ilícito é uma conduta humana e 

voluntária no mundo exterior. Esses ilícitos, como atentado a um bem 

juridicamente protegido, interessa à ordem normativa do Direito justamente 

porque produz um dano. Não há responsabilidade sem um resultado 

danoso. Mas a lesão a bem jurídico cuja existência se verificará no plano 

normativo da culpa, está condicionada à existência, no plano naturalístico 

da conduta, de uma ação ou omissão que constitui a base do resultado 

lesivo. Não há responsabilidade civil sem determinado comportamento 

humano contrário à ordem jurídica. (In, Rui Stocco, Tratado de 

Responsabilidade Civil, Editora Revista dos Tribunais, 5º Edição, São 

Paulo, 2001, página 95). STJ. Recurso especial. Prova. Produção. 

Convicção do Juiz. Considerações do Min. Luis Felipe Salomão sobre o 

tema. CPC, arts. 333 e 541. Lei 8.038/1990, art. 26. «... Certamente, prova 

é todo meio destinado a firmar a convicção do juiz sobre a verdade dos 

fatos alegados pelas partes em juízo. Assim, proferida decisão, de forma 

fundamentada, não há falar em violação aos termos do artigo 333 do CPC, 

pois cabe ao órgão julgador determinar as provas que julgar necessárias, 

indeferindo aquelas que, de acordo com a sua livre convicção, não forem 

úteis ou não se prestarem à solução da lide, como é o caso em questão. 

...» (Min. Luis Felipe Salomão).» ( STJ - Rec. Esp. 663.356/2010 - SP - Rel.: 

Min. Luis Felipe Salomão - J. em 19/08/2010 - DJ 14/10/2010 - Doc. 

LEGJUR 118.1251.6000.3400). (art. 333 do CPC, atual art. 373 do NCPC). 

No mesmo sentido, extrai da doutrina de Misael Montenegro Filho que “à 

parte não basta alegar a ocorrência do fato, vigorando a máxima allegatio 

et non probatio quase non allegatio. A alegação deve ser provadas, sob 

pena de não ser utilizada na formação do convencimento do magistrado.” 

[...] como regra, o ônus da prova é do autor, podendo o réu simplesmente 

negar a ocorrência do fato, sem acrescer outras alegações, visto que 

probatio incumbit ei qui dicit, non ei aqui negat (a prova é da incumbência 

de quem alega o fato, e não daquele que nega).” (Novo Código de 

Processo Civil Comentado, de acordo com a Lei 13.256/2016, 2ª Edição 

Revista, atualizada e ampliada, Editora Atlas, São Paulo, 2016, pág. 382). 

Desse modo, inexistindo ou não comprovando satisfatoriamente a conduta 

culposa da Requerida, sob a má qualidade dos serviços, a improcedência 

se impõe. Diante disso, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da ação. Sem custas 

e sem honorários, transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, 

anotações e demais formalidades. Nos termos do art. 40 da Lei n. 

9.099/95, submeto a decisão do projeto de sentença ao Meritíssimo Juiz 

Togado. 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. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO GONZAGA DOS SANTOS (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000322-66.2018.8.11.0009. REQUERENTE: APARECIDO GONZAGA DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifico que o extrato das restrições comerciais anexado ao Id. 11817871, 

com a inicial foi emitido através de página eletrônica, determino que a parte 

Requerente, junte aos autos, em 05 (cinco) dias, extrato completo 

unificado emitido no balcão dos órgãos de restrição ao crédito (SPC, 

SCPC, SERASA, etc.) legível, informando todas as restrições impostas no 

seu nome e CPF. Intime-se e Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a 

decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. Joslaine Santos de Souza Juíza Leiga 

Vistos. Excepcionalmente, DEIXO DE HOMOLOGAR a respeitável minuta 

do(a) zeloso(a) Juiz(a) Leigo(a), e passo a proferir SENTENÇA EM 

SUBSTITUIÇÃO, na licença do art. 40, "caput", da Lei 9.099/95. I - 

RELATÓRIO Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o art. 38 da 

Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO II.1 - Da gratuidade da justiça 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). 

Nesse sentir, o Enunciado nº 116 do FONAJE prevê que o magistrado 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para a concessão da gratuidade da justiça: “ENUNCIADO 116 - O Juiz 

poderá, de ofício, exigir que a parte comprove a insuficiência de recursos 

para obter a concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 5º, 

LXXIV, da CF), uma vez que a afirmação da pobreza goza apenas de 

presunção relativa de veracidade (XX Encontro – São Paulo/SP).” E o 

Enunciado nº 11 do XV ENCONTRO DE JUÍZES DOS JUIZADOS ESPECIAIS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO traz a mesma diretriz: “ENUNCIADO 11 - 

Na concessão da gratuidade de justiça é recomendável que o juiz analise 

a efetiva comprovação das circunstâncias que a ensejam, nos termos do 

artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal (APROVADO XII 

ENCONTRO – CUIABÁ).” 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 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, 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.” II.2 - 

Do mérito Estão presentes as condições da ação e os pressupostos 

processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo desnecessária a 

produção probatória em audiência, o processo está apto a julgamento. 

Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com base no art. 355, 

inciso I, do NCPC. E os pedidos formulados pela parte autora não merecem 

acolhimento, prevalecendo os argumentos da parte ré. É que esta (parte 

ré) demonstrou que aquela (parte autora) foi/é sua cliente, notadamente 

porque efetuou o pagamento de inúmeras faturas de consumo dos anos 

de 2015 e 2016 referente às contas 0228655113 e 0228655115 do 

telefone (66) 9 9665-9457, na autorização do art. 225 do Código Civil c.c. 

os arts. 440 e 441 do NCPC: “Art. 225. As reproduções fotográficas, 

cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras 

reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova 

plena destes, se a parte, contra quem forem exibidos, não lhes impugnar a 

exatidão.” “Art. 440. O juiz apreciará o valor probante do documento 

eletrônico não convertido, assegurado às partes o acesso ao seu teor.” 

“Art. 441. Serão admitidos documentos eletrônicos produzidos e 

conservados com a observância da legislação específica.” Daí porque 

desnecessária a exibição de eventual contrato, máxime se considerar a 

possibilidade de contratação eletrônica ou remota, inclusive com 

autorização normativa, a teor do que dispõe o art. 51, § 1º, da Resolução 

632/14 da Anatel: “Art. 51. Na contratação, a Prestadora deve entregar ao 

Consumidor o contrato de prestação do serviço e o Plano de Serviço 

contratado, bem como demais instrumentos relativos à oferta, juntamente 

com login e senha necessários a acesso ao espaço reservado ao 

Consumidor na página da Prestadora na internet, quando for o caso. § 1º 

Caso a contratação de algum serviço de telecomunicações se dê por meio 

do Atendimento Remoto, a Prestadora deve enviar ao Consumidor, por 

mensagem eletrônica ou outra forma com ele acordada, os documentos 

mencionados no caput.” Outrossim, tais concessionárias telefônicas são 

constantemente fiscalizadas pela respectiva agência reguladora, que 

possui livre acesso a todas as suas operações, na autorização do art. 10, 

incisos VI e XXII, da da Resolução 477/07 da Anatel: “Art. 10. Além das 

outras obrigações decorrentes da regulamentação editada pela Anatel e 

aplicáveis a serviços de telecomunicações e, especialmente, ao SMP, 

constituem deveres da prestadora: VI - permitir, aos agentes de 

fiscalização da Anatel, livre acesso, em qualquer época, às obras, às 

instalações e aos equipamentos relacionados à prestação do SMP, bem 

como aos seus registros contábeis, mantido o devido sigilo; XXII - manter, 

à disposição da Anatel e demais interessados, os documentos de 

natureza fiscal, os quais englobam os dados das ligações efetuadas e 

recebidas, data, horário de duração e valor da chamada, bem como os 

dados cadastrais do assinante, por um prazo mínimo de 5 (cinco) anos, 

em conformidade com o que prescreve o art. 11 da Lei nº 8.218/1991, de 

29/08/1991, c/c art. 19 da Resolução nº 247, de 14/12/2000.” Portanto, 

comprovada documentalmente pela parte demandada a existência da 

dívida cuja quitação não foi demonstrada pela parte autora na forma 

estabelecida no art. 320 do Código Civil, mostra-se legítima a inscrição nos 
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cadastros de inadimplentes, inexistindo conduta abusiva ensejadora do 

dever de indenizar. Com a litigância maliciosa, pois que inicialmente a parte 

autora aduziu inexistir qualquer relação jurídica com a parte ré, o que, 

como visto, não condiz com a realidade (art. 77, inciso I, do NCPC), 

incidente a multa prevista no art. 80, incisos I, II e III, do NCPC, o qual se 

estabelece em 10% (dez por cento) do valor da causa, considerada a 

condição pessoal da parte autora e a gravidade da conduta. Aquele que 

omite e faz declaração falsa em petição e a protocola perante o Poder 

Judiciário na busca de direito inexistente, tem, inicialmente, a intenção de 

criar obrigação ilegal ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante em desfavor da parte contra qual litiga, bem como vilipendia a 

administração da justiça pela fraude empregada com o intuito de induzir a 

erro o juiz, como se vê dos arts. 299 e 347 do Código Penal: “Falsidade 

ideológica Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, 

declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir 

declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de 

prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato 

juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o 

documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o 

documento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário 

público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação 

ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 

sexta parte.” “Fraude processual Art. 347 - Inovar artificiosamente, na 

pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa 

ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito: Pena - 

detenção, de três meses a dois anos, e multa. Parágrafo único - Se a 

inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não 

iniciado, as penas aplicam-se em dobro.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e o faço com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do NCPC, 

prejudicadas as arguições preliminares; b) CONDENO a parte autora por 

litigância de má-fé no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, atribuída em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que perfaz o montante 

de R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como ao pagamento de CUSTAS 

PROCESSUAIS, além de todas as despesas assumidas pela parte ré com 

este feito, na licença do art. 79, art. 80, incisos I, II e III, art. 81, “caput” e § 

1º, do NCPC, art. 55, parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 470, 

parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 136 do 

FONAJE, o que passível de execução e liquidação nestes autos (art. 777 

do NCPC), além de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS fixados em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da causa, pois que: a) regular a natureza 

e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) 

ótimo o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) 

baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2º, 

do Novo Código de Processo Civil e Enunciado 136 do FONAJE. IV - 

DISPOSIÇÕES FINAIS Diante da má-fé empregada, porquanto a parte 

autora usufruiu dos serviços do Poder Judiciário para uma causa inidônea, 

não sendo justo e correto que a coletividade pague por isso com os 

custos diretos e indiretos dos serviços judiciários, mas principalmente 

porque tal conduta contribui para a morosidade da prestação jurisdicional 

àqueles que efetivamente precisam, DEIXO DE CONCEDER A GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA em interpretação extensiva ao art. 100, parágrafo único, do 

NCPC, IMPONDO ÀQUELA A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS 

E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS na expressa previsão do art. 55, 

parágrafo único, inciso I, da Lei 9.099/95, art. 81, “caput”, do NCPC, art. 

470, parágrafo único, e art. 949, inciso III, da CNGC e Enunciados 114 e 

136 do FONAJE, abaixos transcritos, tudo sem prejuízo da multa por 

litigância de má-fé, na autorização do § 4º, do art. 98, também do NCPC: 

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas 

e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. 

Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários 

de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do 

valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da 

causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo 

quando: I - reconhecida a litigância de má-fé;” “Art. 81. De ofício ou a 

requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que 

deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor 

corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 

sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 

despesas que efetuou. “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária 

poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas 

contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou 

formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem 

suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte 

arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e 

pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, 

que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e 

poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 470. No procedimento em 

primeiro grau de jurisdição, deferido o pedido, a parte contrária poderá 

oferecer impugnação na contestação e na réplica ou, nos casos de 

pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição 

simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do 

próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. 

Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que 

tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de 

seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda 

Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” “Art. 

949. As custas processuais nos Juizados Especiais Cíveis serão 

calculadas conforme tabela de custas do foro judicial, devidas nas 

seguintes hipóteses: III - quando reconhecida a litigância de má-fé, no 

processo de conhecimento e/ou execução;” (sem destaques no original). 

“ENUNCIADO 114 – A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em 

condenação por litigância de má-fé (XX Encontro – São Paulo/SP).” 

“ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de má-fé poderá 

implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de 

advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 

9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil (XXVII Encontro – Palmas/TO).” 

(sem destaques no original). Por consequência, em interpretação 

conforme a constituição do art. 5º, inciso II, do Código de Processo Penal, 

vedada a requisição de instauração de inquérito policial de ofício por parte 

da autoridade judiciária, em obediência ao sistema acusatório previsto no 

art. 5º, “caput’, incisos I, XXXV, XXXVII, LIII, LIV, LVII, LXXIV, e art. 129 da 

CRFB/88, DETERMINO a remessa de cópia integral do feito ao MINISTÉRIO 

PÚBLICO, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DESTA SENTENÇA, na licença 

do art. 40 do citado Estatuto Processual Penal, para que o órgão tome as 

providências julgadas pertinentes. Igualmente após o trânsito em julgado 

desta sentença, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Nos 

termos do § 4º, do art. 317, da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça - CNGC, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se, intimem-se e cumpra-se. 

Colíder, 24 de agosto de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38431 Nr: 3129-09.2011.811.0046

 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: NILSON JOSE DE OLIVEIRA, MATIAS NERES DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAMAR APARECIDA 

RAMPANELLI - OAB:12200-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito intimando a parte autora para fins do artigo 

534 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 31606 Nr: 2678-52.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

KLEBIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA, ARI JOSÉ NEVES PAULINO, 

ELBIO GONÇALVES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE ARAUJO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBIO GONZALEZ - OAB:7241-A, 

MARCELO BEDUSCHI - OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 3º da 

portaria 03/2017 deste juízo, intimo a parte autora a apresentar novo 

endereço da parte requerida, tendo em vista que a Carta de Intimação, foi 

devolvida pelos Correios com a observação "Mudou-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123773 Nr: 3635-38.2018.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B, ROSANGELA BORDINHÃO BAIAROSKI DA SILVA 

- OAB:MT/17408/O

 Ante o exposto, REJEITO as preliminares ofertadas pelo denunciado, em 

suma, pelo fato de que a quantidade encontrada sob custódia do 

denunciado não configurar uso, pela legalidade da constituição da prova, 

bem como por não interferir na ação penal a retratação da ofendida 

quanto às medidas protetivas.Assim, uma vez que presentes os requisitos 

legais, nos termos do art. 56 da Nova Lei de Tóxico e por existir nos autos 

a presença dos pressupostos processuais, das condições da ação penal 

e principalmente por ter verificado no feito a presença de justa causa, ou 

seja, a existência da materialidade e os indícios de autoria RECEBO A 

DENÚNCIA OFERTADA CONTRA FLÁVIO JOSÉ DOS SANTOS.Designo 

audiência para o dia 25 de setembro de 2018, às 15h30min, conforme 

dispõe o artigo 56 e 57 da Lei 11.343/06.Cite-se e Intime-se o acusado. 

Intimem-se as testemunhas arroladas.No intuito de racionalizar o trabalho, 

a presente decisão serve como MANDADO DE INTIMAÇÃO e eventual 

ofício requisitório de testemunhas policiais militares, sendo que neste caso 

o presente documento será entregue ao comandante do policial militar. 

Expeça-se o necessário, intimando Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121761 Nr: 2827-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:16670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que o executado foi devidamente intimado para pagar o 

débito e se quedou inerte e não possui vínculo empregatício com a 

empresa indicada, nos termos do art. 530 procedo consulta ao sistema 

BACENJUD e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser 

intimada para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

P. I. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121261 Nr: 2601-28.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tatiane de Almeida Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENILDO NUNES PEREIRA - 

OAB:12482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE CARDOSO 

MACAREVICH - OAB:30264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:30.820/RS

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte embargada da Decisão de 

Ref: 12, abaixo transcrita:"Vistos. Defiro o pedido do benefício da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. Trata-se de Embargos de Terceiro ajuizados por TATIANE 

DE ALMEIDA RODRIGUES em face do BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. 

(Banco FINASA BMC S.A.). Afirma a embargante que adquiriu de Lindomar 

Luiz Carraro o imóvel denominado Lote 01-R, da Quadra 59, do 

Loteamento denominado Cidade Comodoro, situado à Rua das Sibipirunas 

com Avenida Paraná, objeto da Matrícula sob n° 5.671, Ficha 01, do 1° 

Serviço Registral de Imóveis da Comarca de Comodoro no dia 25/11/2011, 

sendo que não realizou o registro anteriormente por ausência de 

conhecimento. Relata que o citado imóvel foi penhorado nos autos de 

código 38075. Requer a revogação dos atos de penhora realizada nos 

processo em apenso. Faz-se necessária a verificação dos requisitos 

constantes no art. 300 do CPC, os quais passo a analisar. Denota-se que 

há probabilidade do direto nesta fase procedimental, tendo em vista a 

parte acosta aos autos Escritura Pública de Venda e Compra lavrada em 

que o executado do código 38075 transmite a propriedade do bem imóvel 

objeto da lide. O perigo do dano se mostra evidente, uma vez que o imóvel 

já corre o risco de ser alienado, uma vez que foi agendada hasta pública. 

Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, nada impede que 

esta seja modificada quando do julgamento do mérito (CPC - §3º art. 300). 

Diante do exposto, recebo os embargos de terceiros e suspendo o curso 

da execução de código 38075. Certifique o recebimento dos embargos 

nos autos principais. Intime-se o embargado, via DJE, para, querendo 

apresente contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, como dispõe o 

artigo 679 do CPC, sob pena de se presumir aceito como verdadeiros os 

fatos alegados. Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 107490 Nr: 4249-77.2017.811.0046

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WGAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:OAB/MT 23580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÕES

1) Determino que seja expedida carta precatória para a comarca de 

Pontes e Lacerda/MT a fim de que seja realizado estudo psicossocial com 

a infante Meurilly Bianca Rocha Alecrim, a fim de que seja identificado se a 

criança tem sido bem cuidada ou se ela tem sido negligenciada por sua 

mãe, tendo em vista as declarações do autor de que a filha alega que tem 

sido maltratada.

 2) Autos ao MPE.

 3) Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende
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 Cod. Proc.: 89488 Nr: 2028-58.2016.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO HENRIQUE GARCIA, MARIA ODETE DE OLIVEIRA 

GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME BASSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMERIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:MT/6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍCERO JOÃO DE OLIVEIRA - 

OAB:3316-MS

 DELIBERAÇÕES

1) Tendo em vista que este juízo não tem conhecimento se o requerido 

Jaime Basso foi intimado para a presente solenidade, vez que a carta 

precatória ainda não retornou, designo nova audiência de conciliação para 

o dia 08/11/2018 às 13:30 horas.

 2) Expeça-se carta precatória para a comarca de Maracajú/MS a fim de 

que o Sr. Jaime Basso seja intimado a comparecer na audiência 

designada.

 3) P. I.

 4) Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37846 Nr: 2544-54.2011.811.0046

 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: EDILMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 459 para conceder ao solicitante prazo de 30 dias.

Determino a atualização do polo passivo da demanda conforme requerido 

(fls. 459).

Determino que as intimações do polo passivo sejam feitas apenas no nome 

do advogado Bernardo Rodrigues de Oliveira Castro, OAB/MT 14.992-A, 

devendo para isso o sistema Apolo ser atualizado.

P.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 101454 Nr: 1605-64.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado Amilton 

Reginaldo Dos Santos, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

penas dos artigos 129, parágrafo 9º e 147 do Código Penal, na forma da 

Lei 11.340/2006.O delito de ameaça possui pena de detenção de 01 (um) a 

06 (seis) meses ou multa e o delito de lesão corporal em violência 

doméstica possui pena de detenção de 03 (três) meses a 03 (três) 

anos.Sendo assim, torno definitiva a pena de 05 (cinco) meses e 05 

(cinco) dias de detenção a ser cumprida no regime aberto, nos termos do 

art. 33, §2º, “c” do Código Penal.Da detraçãoVerifica-se que o artigo 1º da 

Lei 12.736/2012 trouxe para o juízo de conhecimento, no momento da 

sentença condenatória, a detração, ou seja, a qual deve ser feita para a 

fixação do regime inicial da pena. Tendo em vista que o mandado de prisão 

se deu nos autos 108404, em razão do descumprimento de medida 

protetiva (código 97547), tenho que se faz necessário abater o período de 

prisão até o momento cumprido.Insta consignar que no presente caso o 

sentenciado foi preso em virtude da decretação da prisão preventiva em 

12/03/2018 (fls. 123/124), permanecendo preso até a presente data 

(24/08/2018).Ante essas informações vislumbra-se que o acusado já 

cumpriu a totalidade da pena privativa de liberdade, o que por via de 

consequência resulta na soltura do réu.Deixo de condenar o réu ao 

pagamento de custas processuais, por ser este pobre na forma da 

lei.Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:a) lance o nome do réu no rol dos culpados;b) Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre 

antecedentes, inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre 

este decisório.Expeça-se alvará de soltura em favor do réu.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 123102 Nr: 3392-94.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PNMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:10299

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOURA DE VARGAS 

- OAB:14.912-A/MT

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 2º da 

portaria 03/2017 deste juízo, INTIMO a parte requerida da decisão de Ref: 

5, abaixo transcrita:"Vistos. 1 – Defiro o pedido de justiça gratuita com 

fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil. 2 – Dispõe o artigo 675 do 

Código de Processo Civil, in verbis: Art. 675. Os embargos podem ser 

opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não 

transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no 

processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da 

alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da 

assinatura da respectiva carta. Parágrafo único. Caso identifique a 

existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz 

mandará intimá-lo pessoalmente. Em consulta aos autos principais (Código 

24154) verifica-se que foi apenas realizada a penhora do imóvel, portanto, 

tempestivo os presentes embargos. 3 – Trata-se de Embargos de Terceiro 

ajuizados por NELSON TEODORO DA SILVA em face de PRYSCILA 

NAVARRO MARINHO DA SILVA. Afirma o embargante que adquiriu de 

Tiago Teodoro da Silva, já falecido, um imóvel rural, com área total de 

99,9000 hectares, localizado na Gleba Cabixi, denominado SITIO SÃO 

LUCAS, nesta cidade de Comodoro/MT. Narra que adquiriu o referido 

imóvel há aproximadamente 15 (quinze) anos, e também utiliza o mesmo 

para exploração de agricultura familiar e pecuária. Alega que possui uma 

procuração com poderes plenos sobre o imóvel, sendo que após a morte 

do outorgante ela se tornou inválida, e sendo que o embargante não 

transferiu antes a propriedade, pelo fato da burocracia em relação à 

transferência de títulos junto ao INCRA. Relata que a matrícula do referido 

bem está bloqueada na justiça desde a data de 19/09/2012, devido a Ação 

de Execução de Alimentos, sendo que o embargante não tinha 

conhecimento do bloqueio, somente ficou sabendo quando o oficial de 

justiça foi até a área para fazer a avaliação do bem. Requer a suspensão 

da execução de alimento n. 1586-10.2007.811.0046, para que não seja 

praticado nenhum ato constritivo. Faz-se necessária a verificação dos 

requisitos constantes no art. 300 do CPC, os quais passo a analisar. 

Denota-se que há probabilidade do direto nesta fase procedimental, tendo 

em vista a parte acosta aos autos recibo de inscrição do imóvel rural no 

CAR em seu nome, memorial descritivo em que consta como ocupante da 

área, documento do CREA-MT que consta o requerente como proprietário. 

O perigo do dano se mostra evidente, uma vez que a imóvel rural correr o 

risco de ser alienado. Ademais, no que tange à irreversibilidade da medida, 

nada impede que esta seja modificada quando do julgamento do mérito 

(CPC - §3º art. 300). Diante do exposto, recebo os embargos de terceiros 

e suspendo o curso da execução de código 24154. 4 – Certifique o 

recebimento dos embargos nos autos principais. 5 – Defiro o pedido de 

tramitação prioritária com fulcro no artigo 1.048, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 6 – Intimem-se os embargados, via DJE, para, querendo 

apresentarem contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, como dispõe o 

artigo 679 do CPC, sob pena de se presumir aceito como verdadeiros os 

fatos alegados. 7 – Cumpra-se, expedindo o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115856 Nr: 271-58.2018.811.0046

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOLAIHITIWALO KAHOLASE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590, RENAN MARINELLO - OAB:OAB/MT 16.882

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 13 da 

portaria 03/2017 deste juízo, certifico a tempestividade da contestação 

apresentada e intimo a parte autora para que apresente impugnação no 

prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69825 Nr: 2872-76.2014.811.0046

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINÊZ GIONGO GEREMIA, MARINEZ BREZOLIM 

GIONGO, MARISA ISAURA GIONGO FOGLIATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTANTINO GIONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12106

 INTIMAÇÃO da Dra. Lucélia Cristina Oliveira Rondon, OAB/MT 8932, da 

decisão de Ref: 148, abaixo transcrita:"Vistos. A inventariante postula 

ALVARÁ JUDICIAL para que seja autorizado a proceder ao levantamento 

dos valores disponíveis no presente inventário para efetuar o para o 

pagamento/ressarcimento de despesas relativas ao espólio, despesas 

dos imóveis rurais do espólio e pagamento parcial de honorários 

advocatícios. Decido. Analisando o que dos autos consta, entendo que o 

pedido não merece procedência, uma vez que descaber liberação de 

valores antes da partilha. No que diz respeito ao pagamento das dívidas 

do espólio, o art. 642 do CPC estabelece que “antes da partilha, poderão 

os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das 

dívidas vencidas e exigíveis", bem como estabelece o rito de tal pedido, 

que deverá ser realizado pelos credores. Ora, a inventariante acosta uma 

nota provisória de data 20/04/2005 e respectivo protesto em 24/09/2008, 

bem como recibo da procuradora dos autos. Primeiramente, causa 

incredulidade a esse juízo a requerente pugnar por valores para pagar 

uma divida do ano de 2005 em que há indícios de prescrição. Ademais, o 

próprio credor da citada nota promissória pode ajuizar pedido de 

habilitação de crédito. No que tange ao pagamento de honorários 

advocatícios, verifica-se que já consta recibo, sendo desnecessário 

levantamento de valores, tendo em vista que já estão pagos. Assim, 

INDEFIRO o alvará pleiteado. Em relação aos pedidos de habilitação de fls. 

479 e 489 estes devem seguir o rito dos artigos 687 e seguintes do Código 

de Processo Civil. Assim intimem-se os peticionantes para que ajuízem a 

habilitação que deverá ser apensada aos autos. Por fim, tendo em vista as 

habilitações de crédito já existentes em apenso aos autos e visando 

proteger a correta partilha do bens, determino que a inventarianete 

atualize o valor do crédito existente nos autos e atualize também os 

devidos débitos que ainda devem ser pagos. Tal atualização deve ter por 

referência as primeiras declarações (fls. 50 e 217 do PDF) devendo ser 

ainda explicado por qual razão o espólio da Sra Ignez Bresolin Giongo 

consta como crédito "negativo". Deve ainda constar em tal atualização os 

débitos que estão sendo cobrados judicialmente e que ainda não há 

decisão com trânsito em julgado. Fixo prazo de 30 dias para que tal 

atualização seja feita. Intime-se a procuradora da inventarianete via DJE 

para que tenha ciência acerca desta decisão."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 92409 Nr: 3151-91.2016.811.0046

 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: JULIANO LUIZ SANTOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVANETE CARNEIRO DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial, nos autos 

da ação interdito proibitório proposta por JULIANO LUIZ SANTOS DA 

SILVA, em face de GILVANETE CARNEIRO DE SOUZA, para o fim de 

determinar que o requerido não moleste e nem turbe a posse do autor sob 

pena de multa diária de R$ 1000,00, por conseguinte, julgo extinto o 

processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil.Condeno, ainda, a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor 

da causa.P.R.I.C.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 69568 Nr: 2686-53.2014.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RHDOT, MASDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA BORDINHÃO 

BAIAROSKI DA SILVA - OAB:MT/17408/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução de alimentos fundada em acordo extrajudicial 

homologado judicialmente, em que a parte exequente alega que o 

executado não cumpriu com as obrigações assumidas.

O executado, devidamente citado por hora certa para saldar a dívida, 

quedou-se inerte, de modo que o MPE em seu parecer requereu a 

decretação de prisão civil e revelia do executado, bem como a exequente 

pugnou pela consulta ao sistema CAGED e protesto do pronunciamento 

judicial.

1 – Em razão de ter sido citado e não ter pago o valor exequendo ou 

apresentado justificativa para sua inércia, decreto a revelia do executado, 

não aplicando-lhe os efeitos do art. 344 por versar sobre direito 

indisponível, nos termos do art. 345, II do CPC.

2 - Indefiro o pedido de protesto da divida, uma vez que o art. 517, CPC é 

utilizado no cumprimento de sentença pelo rito expropriação, o que não é o 

caso dos autos.

3 - Tendo em vista que não houve comprovação do pagamento do débito 

alimentar existente, estando o executado a dever as pensões alimentícias 

referentes ao valor exequendo somado às vencidas durante a tramitação 

do feito, DECRETO A PRISÃO CIVIL de JOÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA 

TOMÉ, CPF nº. 049.547.141-09, pelo prazo de sessenta (60) dias.

Após, expeça-se mandado de prisão, no qual deverá constar o valor do 

débito atualizado até a data da expedição, constando o crédito a partir do 

mês de setembro e não agosto conforme cálculo da parte exequente, bem 

como o valor da prestação mensal e a data de vencimento.

Consigne-se no mandado a advertência de que se tratando o requerido de 

preso civil, deverá ficar sob a responsabilidade direta da autoridade 

policial e mantido em separado dos demais detentos.

4 – Defiro o pedido de consulta ao sistema CAGED e neste momento 

anexo aos autos o resultado da consulta.

Acaso reste frutífero, desde já determino seja oficiado o empregador para 

proceder o desconto na folha de pagamento do executado no importe de 

41,43% do salário-mínimo vigente para transferência à conta informada 

nas folhas 110 dos autos.

Expeça-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 35352 Nr: 49-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILLANO RESTAURANTE E LANCHONETE 

LTDA, ALDO FRANCISCO CANDIDO DA SILVA, WILSON CÃNDIDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT/3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBIO GONZALEZ - 

OAB:7241-A

 Vistos.

Defiro o pedido de transferência dos valores depositados nos autos.

Expeça-se alvará para liberação do montante existente na conta judicial 

vinculada a este feito em favor do exequente para a conta informada às 
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folhas 212.

Indefiro o pedido de consulta ao sistema RENAJUD, uma vez que a parte 

interessada não juntou nos autos comprovante das diligências realizadas 

para que se proceda à expropriação de bens do executado.

Ante o exposto, tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), intime-se o credor para indicar bens passíveis à 

penhora.

 Caso a parte não se manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, 

fica desde já determinada a suspensão do presente feito com fundamento 

no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se 

manifeste, determino o arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38926 Nr: 3624-53.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CAMPOS DE JÚLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO ADRIANO LIOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIENE BARBOSA SILVA - 

OAB:4983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 30825 Nr: 1916-36.2009.811.0046

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDCPDA, KELY LILIAN PIMENTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO ERISTEU DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MIRANDA LUCION - 

OAB:21135/O, DANIELA SORAIA SEBBEN BRAZ COSTA - 

OAB:18339/MT, GILIANE VAZ RAIZER THOMAZI - OAB:5246/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de processo executivo em que a parte exequente afirma que o 

executado quitou o débito.

 Analisando os autos, verifico que a parte exequente afirma que o 

executado cumpriu com a obrigação, impondo-se assim a extinção do 

feito, nos termos dos artigos 924, inciso II, do CPC.

 Decido.

O artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil declara que:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II – a obrigação for satisfeita;

Tendo em vista o pagamento do débito por parte do executado, julgo e 

declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 924, inciso II do 

Código de Processo Civil.

Efetuo nesta data a liberação dos valores depositados em favor do 

exequente e ainda das eventuais garantias que eventualmente existam 

dos autos.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93761 Nr: 3744-23.2016.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMPILAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Chefe Da unidade Fazendária UOF Posto Fiscal 

Josafá Jacob (XII DE OUTUBRO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO RODRIGUES - 

OAB:2902/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, CONCEDO 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): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40684 Nr: 1698-03.2012.811.0046

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMC, ECDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de acordo extrajudicial apresentado ao poder judiciário para 

homologação.

O MPE se manifestou favoravelmente à homologação às fls. 27.

 Decido.

Tendo em vista o acordo juntado aos autos, homologo por sentença o 

acordo celebrado pelas partes, sendo que suas cláusulas e condições 

ficam fazendo parte desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, III, do CPC.

Após o trânsito em julgado, as baixas e anotações necessárias, 

arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Ciência ao MPE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32088 Nr: 275-76.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO A DA SILVA INFORMATICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - 

OAB:Sub. Proc. Gera

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A parte foi intimada a apresentar bens penhoráveis, porém, nada 

manifestou nos autos.

 Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for 

localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a 

penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao 

representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o 

devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o 

arquivamento dos autos.

Declaro suspenso o curso da presente execução fiscal.

 Decorrido um ano da suspensão, desde já fica autorizado o arquivamento 

do feito, sendo que para isso tal prazo deverá ser agendado no sistema 

Apolo.

 Intime-se a fazenda pública acerca desta decisão.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 392 de 805



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68352 Nr: 1765-94.2014.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JURANDIR DOS SANTOS, LUCILA ANITA HERMES DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRALDO GRISOSTE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:MT-4816

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de usucapião extraordinário ajuizado por Jurandir dos 

Santos e Lucila Anita Hermes dos Santos. Juntou documentos (fls. 

23/111).

O Município de Campos de Júlio informou possuir interesse no recebimento 

do Imposto Territorial Rural. A União manifestou desinteresse na lide (fls. 

168).

O Estado do Mato Grosso requereu a intimação da INTERMAT para 

apresentação de certidão para fins de usucapião (fls. 172/178).

1 - Intime-se a INTERMAT para apresentar certidão para fins de usucapião 

da área.

2 - Após, intime-se a parte autora para manifestar quanto aos documentos 

requeridos no item “a” do petitório às folhas 174.

3 - Por fim, reabra-se vistas ao Estado, para manifestar se possui 

interesse no imóvel objeto da presente ação.

4 - Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 68992 Nr: 2274-25.2014.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESDS, VALDILEI FARIA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO, 

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAMAO WILSON JUNIOR - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6095 MT, MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - 

OAB:OAB/PE 23748

 Vistos. (...) Decido. Recebo os embargos, pois tempestivos. Alega a 

Denunciada que o dispositivo foi omisso quanto à obrigação de indenizar 

limitada pelo valor da apólice e a dedução do valor do seguro obrigatório 

DPVAT, bem como omissão em manifestar o aceite pela denunciação à lide 

e, por isso, indevida a fixação em honorários sucumbenciais, uma vez que 

não houve litígio na lide secundária. Razão em parte assiste à embargante. 

Muito embora a parte embargante tenha aceitado a denunciação da lide, 

verifica-se na contestação que não houve o reconhecimento do pedido, 

mas pelo contrário, discutiu o mérito da lide e requereu ao final sua 

improcedência. Logo, uma vez que exercido o contraditório e observado o 

princípio da sucumbência, resta claro que não houve omissão ou 

contradição no que tange a condenação ao pagamento de honorários 

sucumbenciais. Num segundo aspecto, como consta neste caderno 

processual a contratação de danos morais decorrentes de morte no 

montante de R$30.000,00 (fls. 171-verso), portanto, há que reconhecer a 

limitação da obrigação de indenizar imposta à parte embargante a este 

valor devidamente atualizado. No tocante à dedução do valor indenizatório 

pleiteado, tenho que tal pedido não merece prosperar, pois a denunciada 

teve todo o decorrer do processo para comprovar o percebimento pela 

parte autora do valor decorrente à indenização securitária, quedando-se 

inerte. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos embargos para 

corrigir omissão no tocante à limitação da responsabilidade do embargante 

ao valor da apólice devidamente atualizada. Nego provimento às teses de 

incorreta fixação dos honorários e de omissão quanto a dedução do 

montante correspondente à indenização a ser paga pelo DPVAT. 

Intimem-se partes apelantes para complementar ou alterar suas razões no 

prazo de 15 dias, nos termos do 1.024, §4º do CPC. Decorrido o prazo, 

com ou sem alterações, autos conclusos para recebimento do recurso de 

apelação e recurso adesivo. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 37894 Nr: 2592-13.2011.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILCEU LUIZ BEZ BATTI, VANICE MARIA BEZ BATTI, 

FLAVIANE RAMALHO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 Vistos.

Intimado para juntar nos autos a minuta do acordo, eis que a parte 

executada anexou as transações realizadas nos seguintes autos:

• 1075-37.2012 – código 71525 (fls. 1100/1105);

• 1053-76.2012 – código 71503 (fls. 1106/1111);

• 67-25.2012 – código 70519 (fls. 1112/1117);

• 1449-87.2011 – código 41480 (fls. 1118/1123); e

• 1539-95.2011 – código 70032 (fls. 1124/1129).

Tendo em vista que em nenhuma cláusula referente à “desistência de 

ações conexas” das transações consta a referência ao presente feito, 

REITERO o despacho de fls. 1096, determinando ao executado juntar a 

minuta do suposto acordo referente a ESTES AUTOS no prazo de 15 dias, 

sob pena de prosseguimento do feito, nos moldes da determinação às 

folhas 1086.

Intime-se a parte autora para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 115565 Nr: 111-33.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA DO MADEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA LACERDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO GUIMARÃES PEREGO 

- OAB:344797, MARCO ANTÔNIO MOREIRA MONTEIRO - OAB:OAB/SP 

210.388, RAPHAEL ROBERTO PERES CAROPRESO - OAB:OAB/SP 

302.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, julgo parcialmente procedentes os embargos à 

execução propostos por Interligação Elétrica do Madeira S/A, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo o direito 

de dedução do percentual de valores dos materiais empregados na obra. 

Entretanto, determino o prosseguimento da ação executiva até a 

satisfação do crédito, ante a não comprovação de que os materiais 

empregados correspondem a 35% do valor da obra. Em relação aos 

embargos de declaração interposto às fls. 298 pelo Município de Nova 

Lacerda, por obvio não há de se falar em suspensão da execução fiscal 

ante a ausência de probabilidade do direito. Assim revogo a decisão que 

deferiu a suspensão da execução fiscal. Condeno o embargante a custas 

e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa. 

Após o transito em julgado, extraia-se cópia da sentença para o processo 

executivo, arquivando-se estes autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

 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

 Certifico e dou fé em atenção ao r. despacho de fls. 41 que não existem 

valores de honorários da advogada da parte embargada pendentes de 

pagamento nestes autos. Certifico ainda que o valor constante às fls. 33 é 

referente ao RPV expedido no processo de código 17116, com relação à 

compensação descrita na sentença de fls. 27/30 o valor de R$ 1.090,00 
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foi compensado do valor da parte autora de R$ 27.968,07 (fls. 13/14)tendo 

sido expedido RPV no valor de R$ 26.878,07 (já pago).

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 124466 Nr: 3924-68.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMO ROBERTO RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILSEG - SEGURADORA DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte exequente, na 

pessoa de seu advogado, para que tenha ciência da R. Decisão, ref.: 11, 

a qual determina que seja redistribuído o presente feito, considerando que 

a partir de 21/06/2018, os processos eletrônicos deverão ser distribuídos 

e protocolados exclusivamente por meio do sistema PJE.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat,: 34887

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87545 Nr: 1368-64.2016.811.0046

 AÇÃO: Unificação ou Soma de penas ->EXECUÇÕES 

CRIMINAIS->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT

 Vistos etc.,

 Trata-se de executivo de pena em desfavor de BRUNO DA SILVA 

ALEXANDRE, condenado a pena de 12 anos 06 meses e 15 dias de 

reclusão em regime inicial fechado.

Cálculo de pena acostado à ref. 64.

É o relatório.

Decido.

Compulsando os autos, verifico que o recuperando preenche os requisitos 

necessários a concessão da progressão de regime, haja vista o 

cumprimento do lapso temporal necessário da pena no regime fechado 

(cálculo de ref. 64).

Assim, considerando que não consta em seu desfavor infrações que 

autorizassem a regressão de regime, a progressão é medida que se 

impõe.

 Preceitua o art. 112 da Lei nº 7.210/1984, verbis:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma 

progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser 

determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto 

da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, 

comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que 

vedam a progressão”.

Ante o exposto, desde já concedo o regime semiaberto ao recuperando.

Expeça-se o competente alvará de soltura, bem como carta precatória, 

devendo o recuperando ser colocado incontinenti liberdade, salvo se por 

outro motivo estiver preso.

Outrossim, considerando que o recuperando encontra-se recolhido na 

unidade prisional de Campo Novo dos Parecis/MT, nos termos do art. 1.547 

da CNGC/MT, determino a remessa do presente executivo de pena para o 

Juízo da Execução Penal daquela Comarca, para processamento e 

fiscalização da pena imposta.

Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 68455 Nr: 1851-65.2014.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY DELAZZERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO STRANIERI, CINTIA MELISSA LAZARETE 

STRANIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que efetue a retirada, nesta Secretaria, da 

Carta Precatória expedida nos autos, ref.: 40.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mt.: 34887

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110548 Nr: 5513-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Impulsino estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente, na 

pessoa de seu advogado, para que efetue o recolhimento, e posterior 

comprovação nos autos, do valor da diligência a ser cumprida por 02 

(dois) Oficiais de Justiça, a saber: "Mandado de Apreensão, a ser 

cumprido nesta Comarca de Comodoro/MT, conforme R. Decisão, ref.: 29 

dos autos em epígrafe.

Luciano Lopes

Técnico Judiciário

Mat.: 34887

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110548 Nr: 5513-32.2017.811.0046

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. R. TRANSPORTADORA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS MALEK HANNA - OAB:356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT/3056

 Vistos, etc.

Trata-se de Medida Cautelar de Exibição de documentos, ajuizada por M. 

R. TRANSPORTADORA LTDA. ME, em face de BANCO BRADESCO S.A.

Deferida a tutela de urgência de ref. 09, até a presente data não cumpriu o 

requerido com o comando judicial.

É o relato do necessário.

Decido.

Considerando a inércia do requerido à exibição dos documentos 

requeridos, tal conduta dá azo ao requerimento do autor consistente na 

decretação de busca e apreensão daquilo que se pretende ter acesso.

De mais a mais, a Corte da Cidadania no Resp n.º 1.349.453/MS por meio 

do rito dos recursos repetitivos firmou orientação no sentido de que a 

propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários 

(cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal.

No caso dos autos não obstante o deferimento da tutela de urgência em 

09/10/2017 não houve até a presente data qualquer aceno da requerida 

no sentido de cumprir o comando judicial.

Ante o exposto, Determino que seja expedido mandado de apreensão, 

intimando-se o Gerente da instituição financeira desta urbe.

Se necessário o for poderá o Meirino requisitar força policial, sem prejuízo 

da responsabilidade por crime de desobediência e pagamento de multa a 

ser fixada por este juízo.

Certifique se a requerida apresentou resposta nos autos no prazo de 05 

(cinco) dias.

Oficie também a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Mato 

Grosso para que, caso queira, apure a eventual ausência de inscrição 

suplementar, junto a seccional de Mato Grosso, por parte do patrono 

ELIAS MALEK HANNA OAB/RO 356-B, bem como tome as providências 

que entender cabíveis.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 394 de 805



Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 25 de junho de 2018.

(assinado digitalmente)

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 106157 Nr: 3629-65.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA SANTOS DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.C.L.A.A DO NOROESTE DE MATO GROSSO 

SICREDI NOROESTE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE BLANCH BENITES - 

OAB:23.580/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BEDUSCHI - 

OAB:MT/10879/A, OTTO MARQUES DE SOUZA - OAB:12.404-A/MT

 VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, movida por Carla 

Santos de Castro em face de C.C.L.A.A. do Noroeste de Mato Grosso – 

Sicredi Noroeste MT.

De proêmio, não verifico quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 

354 e 355, do Código de Processo Civil e, para tanto não havendo 

preliminares a serem analisadas e tampouco nulidades a serem 

pronunciadas, em consonância com o artigo 357 do Código de Processo 

Civil, DECLARO SANEADO O PROCESSO, remetendo–o à fase instrutória.

Ademais, DEFIRO a produção da prova testemunhal, designando audiência 

de instrução e julgamento para o dia 25 de setembro de 2018, às 

14h15min.

Intimem-se as partes, que estas detêm prazo comum de 15 (quinze) dias 

para apresentar rol testemunhal devendo ser observado o previsto no [art. 

357, §§ 4º e 6º, CPC], sob pena de preclusão. Consigo que caberá ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada nestes autos [art. 455 e 

seguintes do CPC].

Na impossibilidade de a intimação ser realizada pelo advogado nas 

hipóteses legais [art. 455, §§1º e 4º do CPC] deverá (ão) a(s) parte(s) no 

prazo comum de 05 (cinco) dias apresentar as testemunha(s) e o(s) 

respectivo(s) endereço(s) que requer que seja a intimação feita pela via 

judicial.

Intime-se pessoalmente a requerente para prestar depoimento pessoal, 

constando no mandado que se presumirão confessados os fatos contra 

ela alegados, caso não compareça, ou comparecendo se recuse a depor 

(CPC, Art. 385, § 1º).

Expeça carta precatória para oitiva das testemunhas que residem em 

comarcas diversas, cujo prazo para cumprimento fixo em 60 (sessenta) 

dias.

Cumpra-se.

Expeça-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 74165 Nr: 805-07.2015.811.0046

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRDA, ARDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista o não comparecimento das partes, o que demonstra o não 

interesse na realização de colheita de provas, mantenho os autos 

conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 2878 Nr: 1114-53.2000.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINART FERREIRA DIAS, CONCEIÇÃO 

APARECIDA MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: amanda pires costa - 

OAB:18614 mt, ANA PAULA ALVES MOREIRA DA SILVA - 

OAB:18.141-A/MT, ANDREI SIQUEIRA SANTOS - OAB:17698 MT, 

FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO 

RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A, LUIZ CARLOS 

ICETY ANTUNES - OAB:18032-A, MARIA CRISTINA CORRÊA DE 

ANDRADE - OAB:15.549-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 5447B

 Desta forma, mantenho a penhora realizada, suspendendo sua liberação, 

até posterior manifestação do exequente, como garantia do juízo. 

Intimem-se. Cumpra-se.Comodoro-MT, 22 de agosto de 2018.Antonio 

Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 87710 Nr: 1416-23.2016.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DOS SANTOS BERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA KERUZA DA CUNHA CÂMARA DE 

AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOCLECIANO THIAGO DE 

CASTRO PIEDADE - OAB:25397

 Vistos, etc.

Compulsando os autos, vislumbro que foi arguida em contestação (págs. 

216/251) preliminar referente a continência da presente ação com a de 

Cód. 83119 que tramita junto a Primeira Vara desta Comarca.

Decido.

Com razão a requerida, tendo em vista que a presente ação objetiva 

rescisão de negócio jurídico e reintegração de posse de imóveis que são 

objeto da ação de reintegração de posse que tramita junto a Primeira Vara 

desta Comarca, sob o Cód. 83119, distribuída em 08/01/2016, ou seja, 

anteriormente ao presente feito, distribuído em 05/05/2016.

Desta feita, nítido o liame jurídico entre as ações referidas, pelo que a fim 

de se evitar decisões conflitantes, nos termos do art. 55, §3º do CPC, 

DETERMINO a reunião das ações e, por ser o juízo da Primeira Vara desta 

Comarca prevento, DECLINO da competência para processar e julgar a 

causa, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos àquela Vara, 

com fulcro no art. 58 do CPC.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se e cumpra-se a presente decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 101581 Nr: 1670-59.2017.811.0046

 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: Cornelio Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR LUIZ PRETTO - 

OAB:20.696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Em face do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o 

processo com resolução de mérito, para julgar procedentes os pedidos 

autorais, a fim de:a) Declarar a inexistência de débito do requerente para 

com a requerida, pelo que mantenho a liminar anteriormente deferida, 

determinando, ainda, a devolução em dobro dos valores descontados 

indevidamente- a serem apurados em fase de liquidação de sentença; b) 

Condenar a requerida a indenizar a autora, a título de danos morais, em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação, por ser responsabilidade contratual, e 
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correção monetária pelo INPC a partir da publicação desta sentença 

(Súmula 362/STJ). Condeno a requerida nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com supedâneo 

no art. 85, §2º, do Novo CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo.P.I.C.Comodoro-MT, 24 de agosto de 2018.(assinado 

digitalmente)Antonio Carlos Pereira de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 93497 Nr: 3613-48.2016.811.0046

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ANTONIO BORGES AFFONSO, ANA SILVIA PEREIRA DE 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELEGADO DA AGÊNCIA FAZENDÁRIA DE 

COMODORO ESTADO DE MATO GROSSO, MARCO AURELIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, CONCEDO a segurança, mantendo, em consequência, a 

medida liminar concedida pelo E. TJMT, naquilo que não contrariar esta 

sentença, para determinar a suspensão da exigibilidade de cobrança do 

ICMS no transporte de gado bovino “em pé” do Estado de Mato Grosso 

com destino ao Estado de Rondônia entre estabelecimentos rurais de 

titularidade da parceira pecuária dos Impetrantes, Agropecuária Cabixi 

LTDA, permitindo, deste modo, o regular trânsito dos animais sem o 

recolhimento deste tributo, enquanto perdurar os efeitos do negócio 

jurídico entabulado entre as partes, conforme fls. 40/46, sem prejuízo das 

obrigações acessórias decorrentes do deslocamento das reses.Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, a teor do que dispõem o 

artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e as Súmulas 512 do STF e 105 do 

STJ.Decorrido o prazo recursal voluntário, encaminhe-se os autos à 

apreciação do Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 14, da Lei 

12.016/2009.P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 20630 Nr: 1741-47.2006.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINO FANK, MARCO ANTONIO MATTANA 

SEBBEN, LAUDEMIR ANTÔNIO SEBBEN, IVÂNIA MARIA MATTANA 

SEBBEN, NINO OSORIO ROLIM MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA, MARCOS ROBERTO 

DA SILVA VALENTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO 

GIOVANI NICHELE - OAB:7705/MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA 

VALENTIM - OAB:17.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLE FARIA SOUZA - 

OAB:9.768/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 Vistos, etc.

Inicialmente, determino o cumprimento integral da decisão retro.

No mais, tendo em vista o possível o efeito infringente dos embargos de 

declaração, vistas a parte adversa para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 24 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 35830 Nr: 524-90.2011.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDÉRICO LUIZ GUZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANEY MARTINS 

EVANGELISTA - OAB:12615-A/MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA 

FONSECA GROTA - OAB:11343-B/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, manifesta na denúncia para 

CONDENAR o réu Eldérico Luiz Guzzo, já qualificado nos autos, às penas 

do art. 17, caput, da Lei nº. 10.826/03. PASSO A DOSAR A PENAA pena 

prevista ao delito é de reclusão, de 04 (quatro) a 08 (oito) anos e multa, 

consoante o disposto no art. 17, da Lei 10.826/03.Atento ao princípio 

constitucional da individualização da pena e considerando as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:a) 

culpabilidade do réu, como sabido, compreende a reprovação social que o 

crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. 

(...), FIXO A PENA-BASE, no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 

10 (dez) dias-multa.Inexistem agravantes, presente, porém, a atenuante 

da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do CP, 

sendo que, nos termos da Súmula 259, do STJ, não há como conduzir a 

pena aquém do mínimo legal.De igual modo, inexistem causas de 

diminuição e/ou aumento de pena que possam alterar a reprimenda 

imposta.Sendo assim, torno definitiva a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 

(dez) dias-multa..(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 29468 Nr: 560-06.2009.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELMA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FRANCISCO GONÇALVES, SONIA 

MARIA JORFI GONÇALVES, OLEGARIO LOPES MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MARQUES DE SOUZA - 

OAB:12.404-A/MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 Código nº. 29468

SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de ação de embargos de terceiro propostos por Selma de Souza 

em face de Antonio Francisco Gonçalves e Sonia Maria Jorfi Gonçalves.

Ressai dos autos principais, em apenso, que os mesmos foram extintos.

É o relatório.

Decido.

Tendo em vista a extinção da ação em apenso (ID: 29155), vislumbro 

restar prejudicada a presente ação de embargos de terceiro, pela perda 

superveniente do objeto, em razão de sua natureza acessória, que segue 

a sorte dos autos principais.

Em face do exposto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o presente feito, sem julgamento do mérito.

Condeno os embargados em eventuais custas finais e honorários 

sucumbenciais, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da 

causa.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Comodoro-MT, 23 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9189 Nr: 108-06.2003.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL, RICARDO BORGES ARANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA COMODORO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

 Código 9189

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração que RICARDO BORGES ARANTES 

interpõe contra decisão que declarou retratação da sentença proferida (fl. 

283), alegando ocorrência de omissão no que tange sua manutenção no 
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polo passivo da demanda.

 É a síntese do necessário.

Fundamento e Decido.

Conheço do recurso, vez que adequado e tempestivo.

A pretensão do embargante prospera.

Compulsando os autos verifico que a decisão embargada, fl. 283, de fato, 

possui a omissão apontada.

 Pelo exposto, PROVEJO os presentes embargos de declaração, art. 

1.022, II, do CPC, para suprir a omissão constante na decisão embargada, 

acrescentando o seguinte excerto:

“Não há interesse jurídico no pedido do sócio proprietário da empresa 

executada, Ricardo Borges Arantes, pois o mesmo não foi incluído no polo 

passivo da demanda, sendo que nestes autos, por ora, apenas figura 

como representante da empresa.

Isto posto, indefiro o pedido de fls. 131/151.”

 No mais, permanece a decisão nos termos em que foi prolatada, no que 

não for contraditório ao aqui decidido.

Intime-se o exequente, para no prazo de 15 dias, impulsionar o feito, 

requerendo o que entender cabível.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Comodoro-MT, 21 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 28575 Nr: 2637-22.2008.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR FAVARO MOTTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO FANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529-A MT, GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - OAB:12642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA LEITE HEINSCH - 

OAB:12845, HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - OAB:MT-11.405, 

JOÃO BATISTA NICHELE - OAB:7540-B, LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 Vistos, etc.

Desentranhe-se a peça de fls. 982/1.093, procedendo-se a distribuição da 

ação de arbitramento de honorários.

 Após, ante o trânsito em julgado do acórdão, encaminhem-se os autos 

para a central de arrecadação e arquivamento e, independente de nova 

determinação, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Cumpra-se.

Comodoro/MT, 24 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31677 Nr: 2691-51.2009.811.0046

 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: ANTONIO FRANCISCO GONÇALVES, SONIA MARIA 

JORFI GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELMA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LINEIDE RAMOS DOS 

ANJOS MACHADO - OAB:4542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B

 Código nº. 31677

SENTENÇA

Vistos, etc.

Cuida-se de ação proposta por Antonio Francisco Gonçalves e Sonia 

Maria Jorfi Gonçalves, em desfavor de Selma de Souza, regularmente 

representados e qualificados.

Indeferida a liminar, fl. 45.

O requerido foi citado pessoalmente, fls. 40/42, porém permaneceu inerte.

Realizado acordo entre as partes (fl. 66) para divisão da área objeto desta 

ação, mediante divisa a ser realizada por perito.

Após a realização da perícia, as partes nada requereram.

Os requerentes devidamente intimados pessoalmente para constituírem 

novo advogado bem como para impulsionar o feito, deixaram transcorrer in 

albis o prazo para manifestação, fls. 75/77.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

É sabido que este Juízo não poderá ficar à mercê da vontade das partes, 

vez que, se isto ocorresse, não haveria atenção aos princípios do devido 

processo legal e da celeridade processual, fazendo com que este 

instrumento atinja o seu fim específico.

Nessa senda, tendo por norte evitar que o processo perdure ad eternum, 

os requerentes foram intimados a fim de dar o devido andamento do feito, 

entretanto preferiram permanecer inerte, conforme nota-se às fls. 75/77.

Sendo assim, não há como o judiciário socorrer e substituir a parte inerte, 

sob pena de ferir de morte o cânones Processo Civil, bem como o 

desenvolvimento válido e regular do processo.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito.

Às comunicações de praxe.

Eventuais custas finais pelos requerentes.

 Sem honorários sucumbenciais.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

P.I.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 23 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115892 Nr: 286-27.2018.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO FAVARATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEUSA DE OLIVEIRA - 

OAB:23.952/O-MT, VINICIUS NARDINI - OAB:8386/RO

 Vistos, etc.

Não conheço do pedido de saída temporária apresentado pelo 

recuperando Rogério Favarato, ref. 38, porque já decorrido o período 

objeto do pleito, que seria de 07/08/2018 a 13/08/2018.

 Elabore-se cálculo da pena restante e intimem-se as partes para 

manifestação, em 05 (cinco) dias.

 Após, autos conclusos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 110738 Nr: 5598-18.2017.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B

 Pelo MM. Juiz foi deliberado o seguinte: Para o recebimento da denúncia é 

necessário a configuração de indícios suficientes de autoria e 

materialidade. Compulsando os autos verifico que os documentos 

constantes aos autos e os depoimentos já colhidos trazem indícios mais 

que suficientes de autoria e materialidade delitiva. Registro que nessa 

quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade. Assim, 

RECEBO A DENÚNCIA, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso, em face de Ana Paula Soares Lages, prosseguindo o feito nos 

termos do artigo 81 da Lei nº 9.099/95.

DELIBERAÇÕES

VISTOS, ETC.

Tendo em vista a expressa aceitação do denunciado e do seu defensor 

quanto à proposta de suspensão condicional, defiro a suspensão do 
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processo pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 89 e 

parágrafos da Lei 9099/95, mediante o cumprimento das condições acima 

consignadas. Fica a denunciada advertida de que durante o prazo de 

suspensão não corre prescrição (§ 6º), bem como de que a suspensão 

poderá ser revogada se vier a ser processado no curso do prazo, por 

crime ou contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta 

(§4º).

 Após, aguarde-se o cumprimento das condições com o transcorrer do 

prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 71474 Nr: 3679-96.2014.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO SILVA BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a expressa aceitação do réu e do seu defensor quanto à 

proposta de suspensão condicional, defiro a suspensão do processo pelo 

prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 89 e parágrafos da Lei 

9099/95, mediante o cumprimento das condições acima consignadas. Fica 

o acusado advertido de que durante o prazo de suspensão não corre 

prescrição (§ 6º), bem como de que a suspensão poderá ser revogada se 

vier a ser processado no curso do prazo, por crime ou contravenção, ou 

descumprir qualquer outra condição imposta (§4º).

Cumpra-se.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000548-68.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

Sirléia Strobel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ALVES NOVAIS - ME (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001774-11.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA (ADVOGADO(A))

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOALCEY FIDELIS NOGUEIRA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, com base na Portaria n.º 21/09-DF (valor da diligência: 20 

R$ - diligência urbana para cada ato; e R$ 3,60 o quilômetro rodado – 

diligência rural), impulsiono os presentes autos, para intimação da parte 

interessada, para no prazo legal, providenciar o pagamento da diligência 

do Oficial de Justiça com base nos dados acima indicados, devendo ser 

depositada nos termos do Provimento n.º 07/2017-CGJ.Assinado 

Digitalmente JOSEFA DE SOUZA RAMALHO SILVA Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001395-70.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO CATERPILLAR S.A. (REQUERENTE)

ROBERTO CARLOS CARVALHO WALDEMAR (ADVOGADO(A))

THIAGO GUERHARTH (ADVOGADO(A))

RODRIGO MORENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO APARECIDO FIGUEIREDO - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Certidão do 

Senhor Meirinho retro, impulsionando o feito e requerendo o que entender 

de direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99076 Nr: 5680-60.2017.811.0010

 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: C. CLEVER ANDRADE & CIA LTDA-ME, CHRISTOFHER 

CLEVER ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON ALVARENGA 

NETO - OAB:27018

 Sendo assim, pelo exposto, julgo procedente a pretensão inicial para o fim 

de condenar a requerida ao pagamento em favor da autora de R$ 

91.586,23 (noventa e um mil quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e três 

centavos), acrescidos de correção monetária, calculada pelo índice INPC, 

e de juros moratórios fixados em 1% a.m. (um por cento ao mês), ambos 

calculados a partir da citação.Consequentemente, extingo o feito com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como 

dos honorários sucumbenciais em favor do patrono da autora, os quais 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85, caput e §2º, do CPC.Publique-se. Intimem-se.Transitada em 

julgado a presente sentença, inexistindo pedido de cumprimento de 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59404 Nr: 3036-52.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS LUIZ SCHINOCA, SHIRLEI 

APARECIDA VERZA SCHINOCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:

 Vistos etc. Ante o acordo juntado à ref. 52, oficie-se o CRI para que 

proceda a liberação das hipotecas que recaem sobre os imóveis listados 

na cláusula primeira deste acordo, bem como proceda a averbação do 

imóvel listado na cláusula segunda. Após, DESIGNE-SE data para 

realização da ALIENAÇÃO do bem penhorado e avaliado. Para realização 

do ato requerido, NOMEIO como leiloeiro judicial o Sr. Flares Aguiar da 

Silva, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCEMAT sob nº 19/2010, (End.: Av. 

Historiador Rubens de Mendonça, n° 1836, sala 607, Edifício Work Center, 

Bairro.: Bosque da Saúde, Cidade: Cuiabá/MT, Tel.: (65) 

3025-7500/9946-4717), dadivaleiloes@gmail.com.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 104951 Nr: 8622-65.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARP, NPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto e, considerando tudo mais que dos autos constam, com 

fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, para exonerar o requerente NELSON 

PEREIRA da obrigação de prestar alimentos aos filhos ALESSANDRA 

RODRIGUES PEREIRA E NELSON PEREIRA JUNIOR. Por consequência, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito.Expeça-se ofício à 

Secretaria de Estado de Gestão, do Governo do Estado de Mato Grosso, 

para que cesse o desconto em folha de pagamento do requerente 

NELSON PEREIRA, referentes aos alimentos fixados no processo n° 

548/2003 desta Comarca.Condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas e demais despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo, de forma equitativa, em R$ 800,00 (§8º do artigo 85 

do Código de Processo Civil). Entretanto, concedo o benefício processual 

da gratuidade de justiça devendo as obrigações decorrentes de sua 

sucumbência ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o 

disposto no art. 98, §3º do NCPC. Transitada em julgado, após as 

formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos 

i n d e p e n d e n t e m e n t e  d e  n o v a  d e t e r m i n a ç ã o . P u b l i q u e - s e . 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de 

estilo.Às Providências.Jaciara/MT, 23 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 82263 Nr: 3360-71.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERDE REFLORESTAMENTO EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO NEGOCIOS 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO S.A, MILTON LAURO SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON LAURO SCHMIDT - 

OAB:OAB/MS-11612, WASHINGTON ALVARENGA NETO - OAB:27018

 Vistos etc.

Nos termos do pleiteado pelo executado na Ref. 122, e ante a 

concordância do exequente na Ref. 123, determino a liberação do valor de 

R$ 70.795,62 (setenta mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta 

e dois centavos) em favor da empresa Verde Reflorestamento Eireli.

O remanescente deverá ser liberado em favor da empresa executada.

Após, cumpridas as determinações, arquivem-se os autos, com as baixas 

e anotações necessárias.

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.: 47875 Nr: 3127-50.2011.811.0010

 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): HÉLIO TICIANEL, JACIARA TOZZE TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:8.123 - PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora, requerido pela parte exequente, 

solicitando o bloqueio de saldos em contas bancárias da parte executada, 

tendo em vista que descumpriu o parcelamento do débito.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online nas contas da parte executada.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a 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 CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo alhures mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 97079 Nr: 4697-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mauro Montezuma de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CAMPOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA MARINHO - 

OAB:18791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Massariol Cardoso - 

OAB:22.308 - MT, JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88824 Nr: 792-48.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRSS, AGSS, GSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA 

PANIAGO - OAB:19572

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente à ref. 68 

solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte executada.

Inicialmente, deve ser consignado que o artigo 835 do CPC declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora.

Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 1.111,47 (mil cento e 

onze reais e quarenta e sete centavos) nas contas da parte executada: 

GIVALDO EVANGELISTA DA SILVA, CPF nº 883.890.141-49.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolo de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Os autos permanecerão no gabinete até que se processe a ordem perante 

as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta 

Única do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema 

BACENJUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 525, § 11 do CPC).

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 
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do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o 

produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido 

pelo pagamento das custas da execução.

Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ, 

indique a parte exequente outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do 

feito.

Decorrido o prazo acima mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os 

autos conclusos.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 17 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91227 Nr: 1979-91.2017.811.0010

 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: EUCLIDES JOAQUIM NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CLAUDIA GUTIERREZ OLIVEIRA R. 

DALEFFE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO - 

OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDUARDO RODRIGUES 

DALEFFE - OAB:11.677/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais c/c 

obrigação de fazer, movida por EUCLIDES JOAQUIM NETO em desfavor de 

ANA CLAUDIA GUTIERREZ DE OLIVEIRA DALEFFE, ambos qualificados 

nos autos.

Posteriormente foi comunicado o óbito do autor, ocasião em que a herdeira 

Raimunda Caetano de Carvalho Geraldo requereu sua habilitação no 

presente feito (Ref. 62).

Entretanto, na certidão de óbito juntada na Ref. 62, é possível ver que o 

falecido deixou viúva, a Sra. Maria Amélia de Carvalho Neto e filhos.

Assim, não há possibilidade de se prosseguir a ação sem a devida 

habilitação de todos os sucessores, ou prova do desinteresse no 

processo, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados após o 

falecimento da parte, vejamos:

 “APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA EVENDA. MORTE DO AUTOR. 

AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À 

COMUNICAÇÃO DO ÓBITO. 1. Noticiada a morte da parte, o processo deve 

ser suspenso nos termos do art. 265, I, do CPC, para que se realize a 

habilitação dos herdeiros.2. No caso, o cônjuge sobrevivente noticiou a 

morte do autor e interpôs apelação em nome do espólio. Segundo 

orientação da jurisprudência, provada a existência de herdeiros e não 

realizada a sua habilitação, os atos posteriores à comunicação do óbito 

reputam-se nulos. 3. Reconhecida a nulidade do recebimento das 

apelações, inviável o seu conhecimento. Devolução à primeira instância. 

Recurso  não conhec ido . ”  (APL  9104741652005826  SP 

9104741-65.2005.8.26.0000 – Relator: Carlos Alberto Garbi – j. 27/09/2011 

– 3ª Câmara de Direito Privado)

 Portanto, determino a intimação do patrono da parte autora, para que no 

prazo improrrogável de 15 dias promova a habilitação dos demais 

herdeiros, ou prove o desinteresse no presente feito, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 67471 Nr: 2039-35.2015.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIZANGELA MERISSE SOFIATI DOURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da executada por meio do sistema RENAJUD (Ref. 

88).Consigna-se inicialmente o encargo da exequente em realizar 

diligências extrajudiciais para a localização dos bens da parte devedora, 

de forma que as diligências judiciais empregadas no mesmo sentido 

possuem caráter excepcional, vez que devem ser utilizadas quando 

esgotadas todas as diligências disponíveis ao exequente para o 

cumprimento de seu encargo.Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o 

pedido formulado pela parte exequente em petição de Ref. 88.Assim, 

determino a intimação da exequente para manifestar-se, no prazo de 15 

(quinze) dias, indicando bens passíveis de penhora em nome da 

executada, bem como, indicar veículos que possam ser restringidos via 

sistema RENAJUD, uma vez que é incumbência do exequente fazer as 

pesquisas necessárias junto ao DETRAN. Ou, ainda, comprovar o 

exaurimento de todas as diligências extrajudiciais possíveis sem logração 

de êxito, sob pena de suspensão do feito.Decorrido o prazo acima 

mencionado, CERTIFIQUE-SE e voltem-me os autos conclusos.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. 

Jaciara/MT, 22 de agosto de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102046 Nr: 7059-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BBM S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LEOPARDI RIGAT 

GARAVAGLIA MARIANNO - OAB:310592, Fabrício Rocha - 

OAB:206.338 - SP, RICARDO DE ABREU BIANCHI - OAB:345150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Octávio Lopes Santos 

Teixeira Brilhante Ustra - OAB:196.524 - SP, THAIS VILELA OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:313818

 Vistos etc.

Tendo em vista a juntada da avaliação, bem como da petição da executada 

acostada à ref. 35 e ref. 37, manifeste-se o exequente em 10 (dez) dias.

Após, a teor do peticionado na Ref. 37, onde a parte executada requer a 

suspensão do presente missiva ante o reconhecimento da essencialidade 

do bem a ser expropriado, solicitem-se informações do juízo deprecante.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 51296 Nr: 3199-03.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER BIKE LTDA, MARIA GISLEI SILVA, 

CARLOMAN DOURADO EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 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.: 5439 Nr: 1035-22.1999.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO GRAMADÃO DE MEREDIANO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERVALDO ROSANO CARDOSO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS MENDONÇA - 

OAB:2.087, JULIO CÉSAR ROSA - OAB:167092, OCLAIR ZANELI - 
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OAB:122991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172/MT, RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - OAB:5161/MT

 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.: 38405 Nr: 78-65.1992.811.0010

 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: JUCELY POLICARPO DOS SANTOS, ELIANE FATIMA 

MAGRI, IRACEMA ICHOSTRE MAGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ MORANDINI - 

OAB:3591-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de retificação de registro público proposta por Jucely Policarpo 

dos Santos, Eliane Fatima Magri e Iracema Ichostre Magri.

Entre um ato e outro, foi informado que a requerente encontrava-se em 

local incerto e não sabido, pugnando-se pela suspensão do feito.

Deferida suspensão à fl. 08v.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há mais de 

26 (vinte e seis) anos, verifica-se nitidamente o abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38400 Nr: 38-88.1989.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMERINDA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO NONATO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA PACHECO LEAL - 

OAB:3714

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de ação de alimentos proposta por ALMERINDA MARIA DE JESUS 

E OUTROS, em face de RAIMUNDO NONATO PEREIRA.

Entre um ato e outro, a requerente informou que o requerido 

encontrava-se em local incerto e não sabido, pugnando pela suspensão 

do feito à fl. 53.

Deferida a suspensão à fl. 53v.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há mais de 

26 (vinte e seis) anos, verifica-se nitidamente o abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 38389 Nr: 38-20.1991.811.0010

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OURO BRANCO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPANEMA ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS ELIZEU FILHO - OAB:72959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Trata-se de ação de arresto proposta por OURO BRANCO ALIMENTOS 

LTDA em face de IPANEMA ALIMENTOS LTDA.

Entre um ato e outro, o requerente foi intimado para se manifestar nos 

autos, decorrido o prazo, sem manifestação do autor, suspendeu-se o 

processo.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Tendo em vista que a parte autora não se manifesta nos autos há mais de 

26 (vinte e seis) anos, verifica-se nitidamente o abandono da causa.

Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências.

Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 32981 Nr: 547-81.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LOTHAR HUBNER, JACY HUBNER, MIRNA 

MARLENE HUBNER, ESPÓLIO DE HELGA SCHROER HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ISABEL DELLA VALLE 

OBERSTEINER - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzeral Durand - 

OAB:211.648/SP

 Vistos e examinados.

Inicialmente, intime-se o autor para que apresente os documentos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, requeridos pelo perito às fls. 358/360, sob pena 

de preclusão da prova.

Após, intime-se do perito nomeado, Sr. Adilson de Ávila Fonseca para que 

dê início aos trabalhos periciais, ou restitua os valores já recebidos, 

concedendo o prazo de 15 dias.

Advirto que o seu silêncio poderá ser punido como ato atentatório à 

dignidade da justiça, passível de aplicação de multa de até vinte por cento 

do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta, conforme o 

disposto nos §§1º e 2º, do Art. 77, do Novo Código de Processo Civil, 

penhora dos valores já recebidos a título de antecipação dos honorários 

periciais, bem como caracteriza crime de desobediência (Art. 330, do 

Código Penal).

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 33856 Nr: 1414-74.2010.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 
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Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAULINO RIBEIRO DOS SANTOS

 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:

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de BRAULINO 

RIBEIRO DOS SANTOS, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

 Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório (fls. 197/198).

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante, às 

fls. 192/195.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

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.: 47284 Nr: 2426-89.2011.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL FRANCISCO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 .Portanto, indefiro o pedido da parte exequente de penhora sobre o 

faturamento da empresa devedora FRANCIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA 

ME.Lado outro, defiro o pedido de penhora de bens (fls. 64/65), nos 

termos do Art. 831 e seguintes, do CPC. Assim, determino a expedição de 

mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a empresa 

devedora.Ato contínuo, intime-se a parte executada, conforme preceitua o 

artigo 841 e seguintes do CPC, para apresentar eventual impugnação ao 

auto de penhora e avaliação no prazo de 10 (dez) dias. Após, 

manifeste-se o exequente, em 15 (quinze) dias.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.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.: 3570 Nr: 2-17.1987.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON DIAS DA MOTTA, YONNE DA MOTA, MILTON 

LAURO SCHMIDT, VERA REGINA DA MOTTA SCHMIDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DONATO, VILMA FERRETI DONATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA ROSA SUCH - 

OAB:24740/O, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B/MT, Sueli Silveira 

Rosa - OAB:6.547 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de petitório do autor AIRTON DIAS DA MOTTA, onde, às fls. 

127/129, requer o desbloqueio de sua conta bancária, na qual percebe 

sua aposentadoria.

Entretanto, consoante se detrai dos autos, não houve qualquer bloqueio 

de bens e numerários nos autos sequer da parte requerida, tampouco da 

parte autora.

Dessa forma, não há que se falar em desbloqueio de numerários ou 

expedição de alvará para levantamento de valores. Portanto, indefiro o 

pleito do requerente, formulado às fls. 127/129.

De outra banda, remetam-se os autos ao arquivo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 18631 Nr: 90-88.2006.811.0010

 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: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS ANTÔNIO BOTTON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIVALDO MOREIRA DA SILVA - 

OAB:61067/SP, JOSÉ ANTONIO MOREIRA - OAB:62.724/SP, LUIS 

FERNANDO DECANINI - OAB:6865-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - OAB:3.569-B/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de informação da parte autora sobre aditamento do acordo 

formalizado às fls. 191/194 e fls. 196/200, sendo devidamente homologado 

à fl. 195.

Entretanto, considerando que já decorreu o prazo estipulado para o 

cumprimento do citado aditamento, como também, ausente informações 

nos autos quanto ao seu devido cumprimento, determino a remessa dos 

autos à central de arrecadação para as providências necessárias, se for 

o caso.

Após, ao arquivo definitivo, com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

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.: 20296 Nr: 1874-03.2006.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A, DJALMA FERNANDO POZITELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCIMAR APARECIDO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 

OAB:14165, MARIA DE FÁTIMA RABELO JÁCOMO - OAB:6.222, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:15.674/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, determino a retificação do polo ativo da demanda, substituindo 

o Banco Sistema S/A pelo Banco Bamerindus do Brasil S/A.

Nos termos da manifestação de fls. 282/283, tenho que razão assiste ao 

exequente.

É que inexiste nos autos qualquer informação acerca do falecimento do 

executado.

Na realidade, às fls. 188/189 foi informado o falecimento do anuente 

hipotecante, Sr. Joaquim Augusto de Oliveira, razão pela qual revogo a 

decisão de fl. 205.

Ainda, verifico que embora o executado tenha sido citado por edital à fl. 

59, até a presente data não lhe foi nomeado curador especial.

Assim, chamo o feito à ordem para nomear como curador especial a 

Defensoria Pública, conforme dispõe o art. 72, II, do CPC e Parágrafo 
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único, devendo ser esta intimada a apresentar a respectiva defesa, a fim 

de se evitar futuras arguições de nulidade

Após, intime-se a exequente para manifestação, em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara - MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4534 Nr: 1537-58.1999.811.0010

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTONIO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÙ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Cautelar Incidental ajuizada por FRANCICO ANTÔNIO DE 

MOURA em face de BANCO ITAÚ S/A, devidamente qualificados nos 

autos.

Conforme se vê, às fls. 195/198 proferiu-se sentença, sendo que à fl. 188 

determinou-se o arquivamento do feito em decorrência da ausência do 

pagamento das custas, tendo sido cumprida a determinação em 

25/11/2002 e os autos desarquivados em 12/07/2018.

Desse modo, deixo de remeter os autos à Central de Arrecadação para 

cobrança de custas uma vez que o requerente já foi condenado.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 107579 Nr: 9935-61.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIUNFO CORRETORA E COMÉRCIO DE 

CEREAIS LTDA, FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA FERRARI 

OLIVEIRA

 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 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.: 95801 Nr: 4108-69.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASSNUF RODRIGUES & CIA Ltda (POSTO PLANALTO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LIANDRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 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(s) 

correspondência(s) devolvida(s) e juntada(s) retro, impulsionando o feito 

e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 14734 Nr: 1555-06.2004.811.0010

 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: JAYME FELICI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ANGÉLICA CORRÊA BLAITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as 

partes acerca do retorno dos autos da Instância superior, para no prazo 

de 20 (vinte) dias, requeiram o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 75610 Nr: 674-09.2016.811.0010

 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: LUIZ FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte autora, para no prazo legal, se manifestar sobre a Petição retro, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 86698 Nr: 5487-79.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEIVA ASSESSORIA AGROPECUÁRIA S/C 

LTDA, CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA, SIRLEY BENITES, 

TOCHIAKI KOYAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADDELI - OAB:56918 

PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 Vistos etc.

Trata-se de pedido da exequente objetivando a restrição sistêmica, 

realizada por meio do RENAJUD (Ref. 59).

Verifica-se do feito que o pedido de bloqueio de veículos já foi analisado e 

indeferido na decisão retro, tendo em vista a ausência de comprovação de 

esgotamento de diligências por parte da credora (Ref. 39).

Dessa forma, indefiro o pedido de pesquisa de veículos por meio do 

sistema RENAJUD (Ref. 59), pelos mesmos motivos expostos no decisório 

de Ref. 39.

Por fim, intime-se a parte exequente para, no prazo impreterível de 15 

(quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora, ou ainda, comprovar o 

exaurimento de todas as diligências possíveis sem logração de êxito, sob 

pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96207 Nr: 4313-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

OAB:18024/O, Sebastião Monteiro da Costa Junior - OAB:7187 

OAB/MT

 Vistos, etc. Trata-se de pedido da parte exequente pela realização de 

diligências por este Juízo concernentes a buscas de bens passíveis de 

penhora em nome da parte executada por meio dos sistemas RENAJUD, 

INFOJUD e BACENJUD.Inicialmente, quanto ao pedido de consultas 

sistêmicas via RENAJUD e INFOJUD, observa-se que a parte exequente foi 

intimada para requerer o que entender de direito e comparece aos autos 

sem que ao menos tenha comprovado que realizou busca no intuito de 

localização de bens do devedor.Ora, não se pode impor ao Judiciário todo 

o ônus na busca de bens de devedor, mormente quando a parte 

exequente de igual modo tem a seu dispor convênios para tal mister, como 

é o caso por exemplo do DETRAN-NET ou CEI.Assim, indefiro o pedido de 

busca de bens via Renajud e Infojud.De outra banda, quanto ao pedido de 

bloqueio de numerários em contas bancárias do devedor, intime-se a parte 

exequente para trazer aos autos cálculo atualizado do débito no prazo de 

15 (quinze) dias.Decorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para análise do petitório de Ref. 59.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

providências.Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 105151 Nr: 8712-73.2017.811.0010

 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: Valcelide Peruzzo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez ou Auxilio 

Doença, ajuizada por VALCELIDE PERUZZO em face do Instituto Nacional 

de Seguro Social – INSS, alegando para tanto ter preenchidos os 

requisitos para a concessão dos referidos benefícios previdenciários.

 Compulsando os autos atentamente, verifico que o requerimento 

administrativo juntado aos autos é datado de 15/08/2014, sendo que o 

CNIS juntado na Ref. 11 comprova que o autor recebeu auxílio-doença de 

15/04/2014 até 15/02/2018, beneficio concedido pela Justiça Federal, não 

demonstrando que houve novo requerimento.

Desta forma, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, pelo prazo 

de 60(sessenta) dias, para que a parte autora possa requerer o benefício 

administrativamente, nos moldes da decisão proferida no Recurso 

Extraordinário nº 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal 

Pleno, julgado em 03/9/2014, DJe 10/11/2014, sob pena de extinção do 

feito.

Comprovada a postulação administrativa, INTIME-SE o INSS para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara - MT, 23 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 11842 Nr: 747-35.2003.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DIAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, MARIA AUGUSTA PERES MIRANDA - 

OAB:164.570/SP, REINALDO CARAM - OAB:90575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de PEDRO DIAS DOS 

SANTOS, partes devidamente qualificados nos autos.

Alega em síntese, que os cálculos apresentados pela impugnada 

encontram-se equivocados, porquanto, elaborados em desacordo com os 

parâmetros fixados em sentença/acórdão.

 Assim, requereu a correção do valor do crédito da presente execução 

nos termos legais, fixando valor que entende devido.

 Instada a manifestar-se a impugnada peticionou informando que concorda 

com os cálculos apresentados pela impugnante, requerendo a 

homologação do cálculo e a expedição de RPV/Precatório (fls. 272/273).

Ante o exposto, tendo havido concordância pela exequente/impugnada, 

homologo os cálculos apresentados pela executada, ora impugnante, às 

fls. 246/270.

Proceda-se o cumprimento da RPV/precatório, ao Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, conforme requerido.

Ressalto ainda, a desnecessidade de atualização do cálculo, tendo em 

vista que o Tribunal Regional Federal efetuará a atualização dos valores 

devidos desde a última atualização até a data da transferência dos 

valores, afastando assim, qualquer prejuízo ao exequente decorrente da 

desvalorização monetária.

Após, expedido o precatório e, juntada aos autos as informações nos 

termos dos Artigos 7º e 8º da Portaria PRESI/COREJ 151 de 18/04/2012, 

informando o depósito dos valores devidos, proceda o Senhor Gestor, 

com os procedimentos necessários para a liberação do ALVARÁ para 

levantamento dos valores depositados.

Em seguida, efetuado o levantamento dos valores, e certificado nos autos, 

voltem os autos conclusos para extinção.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

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.: 77319 Nr: 1223-19.2016.811.0010

 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 FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em desfavor de LINDOMAR 

SEVERINO DA SILVA, qualificados nos autos.

Compulsando os autos, observa-se que a liminar foi deferida em decisão 

de ref. 04, contudo, o mandado não foi cumprido, tendo em vista que o 

bem não foi encontrado, conforme se extrai das certidão de ref.09.

Em petição de ref.70, o requerente pleiteou a conversão da ação de busca 

em apreensão em ação de execução.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

 Quanto à possibilidade de converter a presente em ação de execução, 

nota-se que até o momento não foi procedida a apreensão do bem, 

portanto, tenho que o pedido merece acolhimento.

 Por outro lado, consigno que, com o deferimento da conversão da ação 

para execução, a liminar concedida mostra-se desnecessária, pelo que, 

revogo a liminar concedida.

Ante o exposto, CONVERTO a presente ação de busca e apreensão em 

AÇÃO DE EXECUÇÃO, nos termos do art. 329, I, do NCPC.

PROCEDA O SR. GESTOR A MUDANÇA PROCESSUAL NO SISTEMA.

Cite-se a executada, para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida de custas e honorários advocatícios, 

sendo que em relação a esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor 

da causa, nos termos dos artigos 829, §§ 1º e 2º, e 827, § 1º, ambos do 

NCPC.

O MANDADO DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá 
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ser EXPEDIDO EM 02 (duas) vias, a primeira com o propósito de promover 

a citação da parte executada e a segunda com o objetivo de promover a 

penhora, avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo 

legal de três (03) dias.

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 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 2 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do NCPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, NCPC), atentando-se este 

às penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

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 artigo 212, §2º do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se 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.: 105156 Nr: 8715-28.2017.811.0010

 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: EDSON BERNARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, MARLA DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez ou Auxilio 

Doença, ajuizada por EDSON BERNARDO DA SILVA em face do Instituto 

Nacional de Seguro Social – INSS, alegando para tanto ter preenchidos os 

requisitos para a concessão dos referidos benefícios previdenciários.

 Compulsando os autos atentamente, verifico que o requerimento 

administrativo juntado aos autos é datado de 11/06/2014, sendo que o 

CNIS juntado na Ref. 11 comprova que o autor recebeu auxílio-doença de 

01/06/2014 até 06/10/2017, benefício concedido pela Justiça Federal, não 

demonstrando que houve novo requerimento.

Desta forma, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, pelo prazo 

de 60(sessenta) dias, para que a parte autora possa requerer o benefício 

administrativamente, nos moldes da decisão proferida no Recurso 

Extraordinário nº 631.240/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal 

Pleno, julgado em 03/9/2014, DJe 10/11/2014, sob pena de extinção do 

feito.

Comprovada a postulação administrativa, INTIME-SE o INSS para que, no 

prazo de 90 (noventa) dias, colha as provas necessárias e profira 

decisão administrativa, considerando como data de entrada do 

requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Jaciara - MT, 23 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94609 Nr: 3570-88.2017.811.0010

 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: MANOEL DIAS DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIAN MASSAYOSHI 

BENITES KOYAMA - OAB:22108/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Cesar Zandonadi - 

OAB:5.736 - MT

 DESIGNO O DIA 24 de outubro de 2018 às 14h00min, para realização da 

perícia.INTIME-SE o advogado da parte autora para que entre em contato 

com sua (seu) cliente e informe-lhe a data da designação da perícia para 

que o(a) mesmo(a) compareça perante a perita nomeada para ser 

avaliado(a).Para a expert nomeada fixo honorários periciais no valor de R$ 

700,00 (setecentos reais), a serem suportados pela seguradora, valor 

este que deverá ser depositado em 10 (dias). Insta salientar que deverá 

ser expedido alvará de 50% (cinquenta por cento) do valor arbitrado, de 

forma adiantada, caso haja concordância pelo(a) expert. Com a juntada do 

laudo médico, INTIMEM-SE as partes para fins e prazo do parágrafo único 

do artigo 477 do CPC, bem como para no mesmo prazo apresentarem 

memoriais finais, observando na espécie a intimação das partes se dará 

mediante publicação no DJE. Por fim, com a entrega do laudo, expeça-se o 

restante dos honorários fixados em favor da perita. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. 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.: 92367 Nr: 2546-25.2017.811.0010

 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: ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 

1º, item 7.2.1, considerando o trânsito em Julgado da Sentença, impulsiono 

os presentes autos, com a finalidade de intimar as partes, especialmente a 

vencedora, para no prazo de 20 (vinte) dias, caso entendam necessário, 

requeiram o cumprimento da Sentença nos moldes legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 26258 Nr: 2845-17.2008.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIMIRO GONÇALVES DE SOUZA, 

CASSIMIRO GONÇALVES DE SOUZA, ODETE GONÇALVES DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no Art. 920, inciso II, do CPC, REJEITO 

LIMINARMENTE os embargos à execução opostos à fl. 

111-verso....Apesar de não ser o entendimento deste juízo a realização de 

consultas via sistema BACENJUD sem a demonstração da alteração do 

quadro econômico da parte executada, verifica-se, contudo, o transcurso 

de mais de 03 (três) anos do último deferimento e consulta sistêmica junto 

ao Banco Central.Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 

87.013,84 (oitenta e sete mil e treze reais e oitenta e quatro centavos) nas 

contas da parte executada: CASSIMIRO GONÇALVES DE SOUZA, CNPJ nº 

08.382.266/0001-58; CASSIMIRO GONÇALVES DE SOUZA, CPF nº 

141.661.861-91; e ODETE GONÇALVES DE SALES, CPF nº 

795.785.941-00...., DEFIRO o pedido da parte exequente, às fls. 77/80, 

para DETERMINAR a penhora do lote nº 19, quadra 39, matriculado sob nº 

R/10.841 do CRI desta Comarca.Expeça-se mandado de penhora e 

avaliação do imóvel. E, nos termos da legislação processual civil em vigor, 

a penhora de imóvel, independentemente de onde se localize, quando 

apresentada certidão da respectiva matrícula (fls. 124/125), será realizada 

por termo nos autos (§ 1º, do Art. 845 do CPC).Os atos de constrição 

serão averbados separadamente na matrícula do imóvel, com a 
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identificação do executado, do valor do crédito e do objeto sobre o qual 

recai o gravame, de modo a assegurar a publicidade da responsabilidade 

patrimonial do executado pela dívida e pela obrigação que a ele está 

vinculada (§ 1º, do Art. 791, do CPC).Após, intime-se o executado, bem 

como o cônjuge, se houver, para apresentar eventual impugnação ao auto 

de penhora e avaliação, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos dos artigos 

841 e 842 do CPC.....Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências. Jaciara/MT, 15 de agosto de 

2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4544 Nr: 1543-65.1999.811.0010

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao valor da causa interposta por BANCO ITAÚ 

S/A em face de FRANCISCO ANTONIO DE MOURA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Recebida a inicial fora determinada a intimação do requerido através de 

seu advogado para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se 

em 09/08/1999, conforme fls. 07-verso.

Ainda, foi dada vista dos autos ao advogado da parte requerente (fl. 05), 

porém, até o presente momento não houve nenhuma manifestação, 

arquivando-se o feito e decorrendo mais de 18 (dezoito) anos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito permaneceu suspenso por 

mais de 18 (dezoito) anos.

Com vista dos autos (fl. 05) a parte requerente nada manifestou até o 

presente momento.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos ficaram paralisados por mais de 18 (dezoito) 

anos.

Assim, verificada a inércia por abandono por parte do autor, a extinção é 

à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 

8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 4533 Nr: 1536-73.1999.811.0010

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÙ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ANTONIO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNELSON ZULIANI BELLO - 

OAB:2532/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MT3558-A

 Vistos etc.

Trata-se de Impugnação ao valor da causa interposta por BANCO ITAÚ 

S/A em face de FRANCISCO ANTONIO DE MOURA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Com a inicial vieram documentos.

Recebida a inicial fora determinada a intimação do requerido através de 

seu advogado para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se 

em 09/08/1999, conforme fls. 07-verso.

Ainda, foi dada vista dos autos ao advogado da parte requerente (fl. 05), 

porém, até o presente momento não houve nenhuma manifestação, 

arquivando-se o feito e decorrendo mais de 18 (dezoito) anos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório do necessário.

Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito permaneceu suspenso por 

mais de 18 (dezoito) anos.

Com vista dos autos (fl. 05) a parte requerente nada manifestou até o 

presente momento.

Neste sentido, o artigo 485, III, do CPC determina a extinção do processo 

quando por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor 

abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias o que coaduna ao caso em 

exame, vez que estes autos ficaram paralisados por mais de 18 (dezoito) 

anos.

Assim, verificada a inércia por abandono por parte do autor, a extinção é 

à medida que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, 

ante a ocorrência do instituto da prescrição, nos termos do artigo 355 da 

CNGC.

Condeno a parte requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

que fixo, de forma equitativa, em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 

8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as devidas 

anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Jaciara/MT, 16 de julho de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 90739 Nr: 1738-20.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Adm. de Assc. do Vale 

do São Lourenço - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONELLE MARTINS TUFO ME, ANTONELLE 

MARTINS TUFO

 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, 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.: 73784 Nr: 86-02.2016.811.0010

 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: RMA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEANE MALHEIROS ALVIM 

PARMIGIANI - OAB:18564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, no que consiste ao pedido de alvará para levantamento do 

seguro junto ao Consórcio Honda, em consonância com o parecer 

ministerial, defiro o pleito e determino o depósito judicial dos valores, 

vinculando-os ao presente feito.

Tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal informou nos autos a 

existência de débitos pendentes sobre o imóvel inventariado (Ref. 58), 

determino a intimação do inventariante para que comprove o pagamento da 

referida dívida do imóvel, no prazo de 15 dias.

Em relação aos bens que compõem o acervo patrimonial do espólio, defiro 

o pedido ministerial e determino a avaliação judicial dos mesmos, por meio 

de Oficial de Justiça.

 Em seguida, deverá o inventariante providenciar o recolhimento do ITCMD.

Por fim, determino seja intimada a Procuradoria da União para manifestar 

sobre eventual interesse no presente feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 60618 Nr: 3563-04.2014.811.0010

 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: Flávio Augusto Mesquita Correa da Costa, Glauco 

Fernando Mesquita Correa da Costa, ANA MARIA MESQUITA CORRÊA DA 

COSTA, Gustavo Luiz Mesquita Correa da Costa, Eva Cristina Correa da 

Costa Villela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO GASPARELO 

JUNIOR - OAB:7191, LETICIA PEREIRA - OAB:18291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos.

1. Defiro o pedido de produção de prova pericial, formulado pela parte 

autora.

2. NOMEIO perito a pessoa jurídica REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA, 

sediada na Avenida Rubens de Mendonça n.º 1.856, sala 1.403, Bosque 

da Saúde, Cuiabá/MT, CEP nº 78.050-000, telefone (65) 3052-7636, e-mail: 

contato@realbrasil.com.br, a fim que seja realizada perícia contábil, que 

deverá manifestar se aceita o encargo, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC).

 3. Deverão as partes, em 15 (quinze) dias, manifestar sobre a nomeação 

e indicar assistentes técnicos, bem como apresentarem quesitos, caso 

queiram(art. 465 do CPC).

 4. Sem prejuízo, intime-se o Sr. perito para que, aceitando o encargo, 

formule a propostas de honorários no prazo de 05 (cinco) dias. Em 

seguida, manifestem-se as partes em igual prazo.

5. Os honorários relativos à perícia serão suportados pelo autor, vez que 

pleiteou a produção da prova, devendo depositá-los no prazo de 05 dias a 

partir da proposta do perito.

6. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, que deverá 

respeitar as diretrizes previstas no art. 473 do Código de Processo Civil.

7. Aportando aos autos o laudo pericial, manifestem-se as partes.

8. Após, conclusos.

9. Cumpra-se e expeça-se o necessário.

Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido.

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 84286 Nr: 4309-95.2016.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Roberto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Vistos etc.

Determino a intimação do INSS para que elenque os meses utilizados para 

apuração do RMI, bem como os respectivos valores e meses 

correspondentes, declinando ainda a percentagem correspondente a ser 

aplicada ao benefício, juntando cálculo com tais informações.

Após, intime-se a exequente para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias.

Em seguida, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

Jaciara/MT, 24 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1301 Nr: 613-18.1997.811.0010

 AÇÃO: Justificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSI CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON ODILON SANDIN - 

OAB:6009-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20 (VINTE)DIAS

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerente: Nelsi Carvalho, Cpf: 12721344143 

Filiação: , data de nascimento: 14/11/1948, brasileiro(a), natural de 

Martinópolis-SP, casado(a), engenheiro civil, Endereço: Rua Timbiras Nº 

630, Bairro: Centro, Cidade: Jaciara-MT

: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, Nos termos do artigo 5º, § 3º, do 

Provimento nº 31/2016-CGJ, INTIMAÇÃO da parte requerente, para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, proceda o recolhimento das custas 

processuais no importe de R$ 243,92(duzentos e quarenta e três e 

noventa e dois centavos), para recolhimento de guia de custas, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de folhas 60. 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.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56571 Nr: 944-04.2014.811.0010

 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: VERA LUCIA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALILA AUXILIADORA DA 

COSTA LEITE - OAB:10469/MT, LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - 

OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Processo nº 944-04.2014.811.0010

Código 56571

Requerente: Vera Lucia Maria de Jesus

Requerido: Município de São Pedro da Cipa

VISTOS ETC,

O presente feito encontra-se ainda em fase de liquidação de sentença, 
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não havendo, portanto, neste momento processual, a possibilidade jurídica 

de se enfrentar as teses suscitadas nos embargos e rechaçadas em 

resposta, sem que antes haja a apuração do efetivo crédito exequendo, 

no caso, ainda dependente de liquidação, fato este não observado pelas 

partes.

Com efeito, a decisão de fls. 157/159 determinou a intimação das partes 

para apresentarem seus respectivos pareceres técnicos contábeis e 

demais documentos suficientes para precisar o quantum exequendo, 

ordem judicial não cumprida pelos demandantes.

O município, portanto, apresentou embargos à execução prematuramente 

às fls. 172/200, eis que o feito, repiso, ainda não se encontra na fase 

executiva, mas liquidatória.

Assim sendo, intimem-se novamente às partes, iniciando-se pelo autor 

para ATENDER o despacho de fls. 157/159, no prazo de 30 (trinta) dias 

podendo, para tanto, juntar quaisquer documentos complementares nos 

pareceres técnicos contábeis mencionados na referida decisão.

Escoado o prazo e nada postulado pelas partes, certifique-se.

Após, conclusos para ulterior deliberação.

 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.: 19235 Nr: 722-17.2006.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FÁTIMA DE LIMA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Soares - 

OAB:3.958

 Processo nº. 722-17.2006.811.0010

Código nº. 19235

VISTOS ETC,

Ao exequente por meio de seu advogado, para, querendo, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se acerca do alegado pela autarquia às fls.174/176, 

bem como, requerer o que entender de direito.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 21 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.: 57930 Nr: 2068-22.2014.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMES RODRIGUES GARCIA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA LUCIA PERES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Estevão Pinheiro Jota - 

OAB:14553 - MT, MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT IDE - 

OAB:17742-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2068-22.2014.811.0010

Código nº. 57930

VISTOS ETC,

Defiro o pedido de fl.61.

Intime-se o requerente por meio de seu advogado, para, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de

 arquivamento do feito.

Nada postulado, certifique-se.

Após, sem a necessidade de nova determinação, arquive-se com baixa na 

distribuição.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 21 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.: 34245 Nr: 1801-89.2010.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO-ME, 

EVA MAGALHÃES DE SOUZA PREGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 1801-89.2010.811.0010

Código nº. 34245

VISTOS ETC,

Intime-se pessoalmente o exequente com carga dos autos, para, 

querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito, sob 

pena de extinção.

Nada postulado, certifique-se

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 21 de agosto de 2018

Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 6201 Nr: 255-48.2000.811.0010

 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: NICANOR BATISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Paris Silverio 

- OAB:92271/SP, Danilo Mastrangelo Tomazeti - OAB:204263, 

Gleison Mazoni - OAB:286.155/SP, VALDEMIR DA SILVA PINTO - 

OAB:115567/SP

 Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos pelo requerente às fls. 251/258.Escoado o prazo recursal por 

parte da autor/embargante, certifique-se.Após, considerando que a 

embargada/ré interpôs recurso de apelação (fls. 259/265), bem como das 

contrarrazões pelo recorrido (fls. 267/273), remetam-se aos autos ao E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso com nossas homenagens 

de estilo.Intimem-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 16 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.: 58514 Nr: 2438-98.2014.811.0010

 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: ADÃO FORTUNATO DA SILVA, JENILDA ALVES DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AMÂNCIO DA SILVA, ILDA TOLENTINA 

DOS SANTOS, DONATO PEREIRA VIANA, EDESIO GUIMARÃES RIBEIRO, 

ANTÔNIO ERASMO VIEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 Processo n° 2438-98.2014.811.0010

Código 58514

Requerente: Adão Fortunato da Silva

Requeridos: José Amâncio da Silva e Outro

VISTOS ETC,

Não havendo preliminares, irregularidades ou nulidades a serem sanadas, 

DECLARO O FEITO SANEADO.

Acolho a cota ministerial de fl. 85.

Defiro o pedido de produção de prova oral postulada pelo autor na peça 

de ingresso, a saber: oitiva de testemunhas a serem arroladas pelo 
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postulante, e, para tanto, designo audiência de instrução e julgamento para 

o dia 11 (onze) de outubro de 2018, às 15h30.

Intime-se o requerente por meio de seu advogado para apresentar o rol de 

testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos do 

art. 357, §§ 4º, observadas as disposições dos arts. 450 e 455, ambos do 

Código de Processo Civil, sob pena de preclusão.

Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 16 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.: 97111 Nr: 4713-15.2017.811.0010

 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: DESIDÉRIO DE PÁDUA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560/O MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.508/A

 Certifico e dou fé que, os embargos de declaração foram protocolados 

dentro do prazo legal. Certifico mais que faço a intimação da parte autora 

para impugnar os embargos. É o que me cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 65670 Nr: 11202-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSWALDO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457-MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9.409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:OAB/MS 6.611, Paulo Venicio Porto de Aquino - 

OAB:14.250-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333/MT

 Certifico e dou fé que, faço a intimação da parte demandada para 

manifestar-se acerca dos honorários periciais de ref. 59. É o que me 

cumpre certificar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56332 Nr: 753-56.2014.811.0010

 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: VALÉRIA DOROTÉIA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466-A-MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, 

Valdir Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364, VICTOR MEIRA BORGES - OAB:12033/MT

 Processo nº. 753-56.2014.811.0010

Código 56332

Requerente: Valéria Dorotéia Torres

Requerido: Município de Jaciara – MT

VISTOS ETC,

Valéria Dorotéia Torres ajuizou a presente “Ação Ordinária de Cobrança” 

em face do Município de Jaciara – MT, com vistas ao pagamento de perdas 

salariais ocorridas quando da conversão do Cruzeiro Real para URV e, 

posteriormente ao plano Real.

Os autos foram remetidos ao CEJUSC desta Comarca, na forma prevista 

no artigo 3°, caput e §2° e 3°, do Código de Processo Civil.

 É o breve relato.

 Decido.

Compulsando nos autos, observo que as partes entabularam acordo 

buscando o fim da demanda, consoante às fls. 208/208-vº.

Verifica-se que os acordantes são pessoas maiores e capazes, não 

havendo óbice para o não acolhimento do pleito apresentado.

Destarte, HOMOLOGO o presente acordo em todos os seus termos para 

que produza seus efeitos jurídicos e legais, com fundamento nos termos 

do artigo 487, inciso III, “b” do Código de Processo Civil.

 JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Ante a expressa renúncia do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

baixas na distribuição.

 Expeça Ofício ao Departamento de Recursos Humanos do Município de 

Jaciara – MT, conforme requerido.

 Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 17 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55616 Nr: 136-96.2014.811.0010

 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: IVONETE FERREIRA ROCHA ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA 

CIPA

 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

 Pelo exposto, RECEBO O PEDIDO de fls. 109/110 formulado pelo 

exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 

510 e seguintes do NCPC, determino a intimação da parte requerida para 

que, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, junte aos autos 

parecer técnico contábil fundamentado e demais documentos suficientes 

para precisar o quantum exequendo na forma definida na sentença, uma 

vez que a parte requerente já apresentou nos autos seu parecer técnico 

contábil.Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a 

impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito 

para o caso.Intime-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.: 74546 Nr: 315-59.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oderly Maria Ferreira Lacerda - 

OAB:6133-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 exequente ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8°, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, 

suspensa sua exigibilidade face à concessão da gratuidade da justiça, 

artigo 98, § 3°, do mesmo Codex.Transitada em julgado, certifique-se e 

arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 23 de agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 7705 Nr: 119-17.2001.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONJA FARIA BORGES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BABIÚLA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:22165MT, Gustavo R. 

Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR JESUS CUSTÓDIO - 

OAB:MT 3727

 Certifico e dou fé que, diante da manifestação de fls. 209/2015. Faço 

expedir intimação a exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos 

autos o comprovante da distribuição da carta precatória e requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 51144 Nr: 3036-23.2012.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO MOREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEOCLIDES FERREIRA DA SILVA, JANIRA 

SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO ARAKEN SILVA - 

OAB:5216/MT, ISABEL FERREIRA BARCELO - OAB:15671-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da petição de fls. 66/75 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54104 Nr: 2592-53.2013.811.0010

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJEDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, diante da certidão de fls. 51 faço expedir intimação 

ao requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se e requerer o 

que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 4208 Nr: 1208-80.1998.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS RIBIERO LIMA, ADALBERTO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Delcio Barbosa Silva - 

OAB:14.364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, o executado Adalberto de Oliveira devidamete 

citado (fls. 61) não se manifestou nos autos. Certifico ainda 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.: 34994 Nr: 2539-77.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LAURO MARTINHAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT, EDVALDO LUIZ FRANCISCO - 

OAB:99148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26813 Nr: 301-22.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54120 Nr: 2605-52.2013.811.0010

 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: GLELSON SOUSA DA COSTA

 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:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48862 Nr: 552-35.2012.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ENEDINA DE SOUZA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPÉRIUM - INFORMÁTICA E INTERNET VIA 

RÁDIO, URUPANET, RONIVON POMAROLI DE LELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - 

OAB:6641/MT, SUHAILA MAHMUD AHMAD BIANCHI - OAB:8388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTONIO ODA 

FILHO - OAB:4760/RO

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a exequente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada da carta precatória de 

fls. 181/183 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 31907 Nr: 3450-26.2009.811.0010

 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: DALVA PEREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação aos advogados da 

requerente, para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 

petição de fls. 63 e requererem o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 80592 Nr: 2457-36.2016.811.0010

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCDO, JVDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDO, KBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Processo n° 2457-36.2016.811.0010

Código 80592

VISTOS ETC,

Defiro o pedido formulado pelo Ministério Publico á ref. 72.

Designo audiência instrutória para o dia 18 de outubro de 2018, às 

15h00min.

Intimem-se as partes e testemunhas arroladas pela parte autora e pela 

requerida Kenia Barbosa da Silva.

Intime-se o réu Airton José de Oliveira, através da Defensora Pública 

Jacqueline Gevizier Nunes Rodrigues para, querendo, apresentar o rol de 

testemunhas até 15 (quinze) dias antes da audiência, nos termos do art. 

357, § 4º, do NCPC, com a observância do art. 450, do NCPC, sob pena de 

preclusão.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jaciara–MT, 23 de agosto de 2018.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 54837 Nr: 3266-31.2013.811.0010

 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: CLOVIS DE MOURA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

para conceder o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA, razão pela 

qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao pagamento 

do referido benefício previdenciário em favor de Clovis de Moura Araújo 

no valor do salário-benefício de acordo com a Lei 8742/93, a partir do 

requerimento administrativo - 07/08/2013.Por consequência, JULGO 

EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil.Quanto às prestações vencidas, 

serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada 

parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 

0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei 

de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Isento a 

autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do 

comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o 

art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em 

vista o disposto no artigo 85, § 8º do Código de Processo Civil. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 13 de agosto de 2018.Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52555 Nr: 1128-91.2013.811.0010

 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: ROZANE DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA LÚCIA 

LTDA, CARLON VILELA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020/MT, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, JOSE NICÉIO FIGUEREDO CARDOSO - OAB:3188 -MT

 Certifico e dou fé que, os embargos de declaração oposto pela parte 

requerente às fls. 509/511, foi protocolado no prazo legal. Certifico ainda 

que, faço expedir intimação aos requeridos, para querendo, no prazo 

legal, apresentarem contrarrazões.

3ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 113620 Nr: 2824-89.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Paulo da Costa Latorraca 

- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIEGO JESUS DA SILVA, Cpf: 

03425279165, Rg: 2147517-2, Filiação: Maria Luiza da Silva e Cicero de 

Jesus, data de nascimento: 09/02/1989, brasileiro(a), natural de 

Jaciara-MT, solteiro(a), operador de máquinas, Telefone 96880664. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, por seu Promotor de Justiça subscrevente, no uso das suas 

atribuições conferidas por Lei, e com suporte fático nos inclusos autos em 

epígrafe, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra: 

DIEGO Jesus da Silva, brasileiro, solteiro, operador de máquinas, portador 

da cédula de identidade RG n° 2147517-2 SSP/MT, inscrito perante o CPF 

sob o n° 034.252.791-65, filho de Cicero de Jesus e Maria Luiza da Silva, 

residente e domiciliado na Rua São Luiz, s/n, Centro, fundo da chácara do 

Sr. Márcio Cassiano em São Pedro da Cipa-MT, pela prática do fato 

delituoso a seguir descrito: FATO - ABANDONO MATERIAL Conforme 

consulta no APOLO verifica-se que nos meses de Março a Agosto e 

Setembro a Novembro/2015, o denunciado DIEGO Jesus da Silva deixou, 

sem justa causa, de prover a subsistência de sua filha Isabelly Vitória 

Silva Novaes, não lhe proporcionando os recursos necessários para 

mantê-la. HISTÓRICO DOS FATOS Conforme consta na notícia de fato 

instaurado neste órgão ministerial oriundo do ofício 12/2018 e documentos 

anexos, encaminhados pela Promotora de Justiça da Promotoria Cível 

desta Comarca, o denunciado deixou de prover a subsistência de sua 

filha, não cumprindo com sua obrigação alimentar. O período de omissão 

da obrigação alimentar é de Março a Agosto de 2015 (cód. 72544 1ª 

Vara), consiste no valor de R$ 1.445,31 reais e Setembro a Novembro de 

2015 (cód. 72542 1ª Vara), no valor de R$ 665,05 reais. Sabe-se que para 

a tipificação no crime de abandono material deve haver o dolo, ou seja, 

não existir uma justa causa para a omissão em cumprir com o que deveria, 

o que fica comprovado diante o tempo que manteve-se inerte. Deste modo, 

não foi frutífera a citação do requerido a respeito da demanda, o que não 

é justificativa para o seu inadimplemento, pois o denunciado está ciente da 

sua obrigação alimentar, bem como, das despesas extraordinárias. Por 

fim, sendo a sua omissão reiterada, enquadrando-se no crime de 

abandono material, não restando dúvidas da tipicidade de sua conduta. 

Pelo exposto, DENUNCIO : DIEGO Jesus da Silva, já qualificado, como 

incurso nas penas artigo 244, do Código Penal. Requer-se, ademais: a) 

que a denúncia seja recebida e processada pelo rito ordinário; b) que o 

denunciado seja citado para apresentar resposta à acusação, querendo; 

c) que sejam intimadas as testemunhas abaixo arroladas; d) ao final, que o 

denunciado seja condenado pelo delito que praticou, julgando-se 

procedente a presente denúncia. ROL DE TESTEMUNHAS: 1 - Andressa 

Patrícia Dias Novaes - genitora da vítima; 2 - Isabelly Vitória Silva Novaes - 

vítima. Jaciara/MT, 02 de Maio de 2018. FÁBIO PAULO DA COSTA 

LATORRACA PROMOTOR DE JUSTIÇA

Despacho: Vistos.Tendo em vista que restaram infrutíferas as tentativas 

de localização e citação pessoal do acusado DIEGO JESUS DA SILVA 
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conforme certidões apresentadas nos autos, defiro o pedido Ministerial 

formulado nos autos (ref. 20).Cite-se o acusado via edital, nos termos do 

artigo 361 do Código de Processo Penal.Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jucileide Maria Silva do 

Nascimento, digitei.

Jaciara, 02 de agosto de 2018

Regina Helena Guaracho Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 98143 Nr: 5252-78.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POLLICARDO PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, WENDELL PEREIRA DE MELLO - 

OAB:23910/O

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, por 

consequência, CONDENO o acusado POLLICARDO PEREIRA ALVES, 

devidamente qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no 

artigo 16, cabeça, da Lei Federal n° 10.826/03. Oportunamente, após o 

trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as seguintes 

providências:1)Expeça-se a guia de execução penal do réu;2)Oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do 

réu, com sua devida identificação, para cumprimento do quanto disposto 

pelos artigos 71, parágrafo 2º, do Código Eleitoral c/c 15, III, da 

Constituição Federal de 1988;3)Oficie-se ao órgão responsável pela 

estatística criminal, bem como, à POLITEC e a INFOSEG;4)Procedam-se ao 

recolhimento da multa aplicada em 10 (dez) dias do trânsito em julgado, 

conforme artigo 50, do Código Penal e artigo 686 do CPP;Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-94.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

IVONIR GUILHERME MOHR (REQUERENTE)

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimar a 

parte autora para retirar a certidão de crédito que encontra-se arquivada 

nesta secretaria. Posto isto encaminho os autos ao arquivo.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000176-22.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WEDJA GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 14952237

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000184-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BERTONI DARI NITSCHE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANA CUNHA SIQUEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico que, nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, 

impulsiono o feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora 

para, no prazo de 05 dias, se manifestar sobre a correspondência 

devolvida no id n. 14948234

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 69337 Nr: 11656-19.2015.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SALUSTIANO DELFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:11.148-A/MT

 Vistos.

Considerando que a R. Sentença desclassificou o crime originário para 

crime de menor potencial ofensivo e já tendo transitado em julgado, 

DETERMINO vistas as partes para manifestarem o que for de direito, 

abrindo-se o contraditório, bem como ao Ministério Público para analisar se 

se trata de hipótese de transação penal ou a aplicação dos demais 

institutos despenalizadores contidos na Lei 9.099/95 e somente após, se 

for o caso, voltem-me conclusos para Decisão ou para Sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 118212 Nr: 4890-42.2018.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: FIAMA MARIA AVELINO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO NERES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sabe-se no Direito Penal pátrio que a queixa-crime é a peça exordial da 

ação penal privada.

Da mesma, forma é de conheicmento de toda comunidade 

científico-jurídica que uma ação somente se procede mediante queixa ou 

ainda, mediante representação se houver expressa previsão legal.

Desta forma, tem-se que no silêncio eloquente da lei, a ação será pública 

incondicionada, onde o seu titular é o Ministério Público.

Nesta toada, nota-se que a parte querelante narra um crime de estelionato, 

que não se englobando nas hipóteses contidas no artigo 182, do Código 

Penal, somente é processada pelo Ministério Público Estadual, por se tratar 

de uma ação penal pública incondicionada. Isto é muito basilar!

Porém, em razão da parte querelante narrar um suposto crime de 

estelionato, que é de ação pública incondicionada, antes de rejeitar 

liminarmente a queixa-crime, determino vista ao Ministério Público Estadual 

para ciência e manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para Decisão.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000987-79.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCLECIA MARIA SCHUCH MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000987-79.2018.8.11.0010. REQUERENTE: LUCLECIA MARIA SCHUCH 

MEDEIROS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos etc. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 9099/95 c/c 

artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Analisando o processo, verifico que se 
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encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I do NCPC. Trata-se de ação de obrigação de fazer 

proposta por LUCLECIA MARIA SCHUCH MEDEIROS, em desfavor de 

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT. Relata a parte autora que seu nome foi 

inscrito indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito pela parte 

reclamada, por dívida inexistente. Liminar deferida. Em contestação alega 

a parte reclamada, em síntese, que houve exercício regular de direito pela 

municipalidade, não havendo dever de indenizar. Inexistindo preliminares, 

passo a analisar a questão do mérito. É o breve relato. Decido. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que 

parcial razão assiste à parte autora. De toda forma, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de 

Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de 

defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido 

do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. 

Incumbe a parte reclamada provar a veracidade de seus argumentos 

alegados, vez que tais assertivas são fatos extintivos de direito, nos 

termos do art. 373, II, do NCPC. Compulsando os autos verifico que a parte 

reclamada não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito da parte autora trazido com a exordial e, nem 

provar o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante 

para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta ter ocorrido 

a inscrição indevida de seus dados junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, referente débito de IPTU do ano de 2017, referente imóvel 

pertencente a terceiro, o qual fora vendido ainda no ano de 2000. No 

presente caso, em pese a parte reclamada tenha afirmado a ausência de 

comunicação de alteração cadastral imobiliária pela parte reclamante, 

observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de documento, 

que comprovasse a efetiva data da comunicação da transferência, 

passando ao largo de comprovar a legalidade dos débitos discutidos nos 

autos. Com efeito, a parte reclamada trouxe apenas um “print” da tela de 

seu sistema, a qual frisa-se é inconclusiva, apontando apenas que houve 

alteração do proprietário, sem ao menos trazer maiores informações, a fim 

de garantir a credibilidade de tais informações. Logo, a parte ré não trouxe 

elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial 

e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que a realização 

da alteração cadastral apenas se deu no ano de 2018. Ademais, não é 

crível que a alteração imobiliária não se dê através de um processo 

administrativo ou, algum outro meio formal, onde a parte solicitante realiza 

requerimento junto ao ente municipal que, após a realização de análise da 

documentação acostada, deliberará quanto ao deferimento ou não de tal 

alteração/transferência. A título de ilustração, cita-se o DECRETO Nº. 

3.419 DE 12 DE JUNHO DE 2018, expedido por esta municipalidade, o qual 

exige processo administrativo para realização da transferência/alteração 

no Cadastro Imobiliário, ou seja, há necessidade de procedimento formal 

para a realização da indigitada alteração imobiliária. Outrossim, a própria 

parte reclamada afirma que fora apresentado requerimento e a matrícula 

atualizada do imóvel, no momento de solicitação da alteração imobiliária, 

contudo, novamente se mantém inerte, não trazendo aos autos referidos 

documentos. Ademais, a parte autora logrou êxito em demonstrar que o 

débito que ensejou a restrição nos órgãos de proteção ao crédito, 

refere-se a cadastro imobiliário de imóvel não pertencente a mesma, o qual 

fora vendido no ano 2000, ou seja, há cerca de 18 (dezoito) anos atrás, 

conforme se infere da matrícula do imóvel acostado nos autos no ID 

13158523. No caso, se incumbiu a parte autora de demonstrar os 

requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado nas 

negativações indevidas de seu nome, o dano moral e nexo causal. Assim, 

não comprovada a legitimidade das cobranças, a declaração das 

inexistências dos débitos é medida que se impõe. Os artigos 186 e 927 

ambos do Código Civil Brasileiro, prelecionam que: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e 

causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo.” Por fim, não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. No entanto, em se tratando de negativação 

indevida, dúvida não há que há violação a bem jurídico passível de 

indenização, prescindindo a efetiva comprovação da materialização do 

dano. Deste modo, entendo que assiste razão a parte reclamante, pois 

tenho que a parte reclamada realizou a inscrição indevidamente de seus 

dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito (SPC/SERASA), 

referente a débito indevido. A parte reclamada agiu, portanto, de forma 

ilícita e, inegavelmente, violou o patrimônio moral da autora, causando 

lesão a sua honra e reputação. Trata-se de dano in re ipsa, que prescinde 

de prova da ocorrência de prejuízo concreto, o qual se presume, 

conforme as regras de experiência comum. Nesse caso, em que provável 

a aflição da parte autora em face do ato lesivo ensejado pela parte 

demandada, resta estabelecido o dever de indenizar por dano moral, 

importando, na sequência, fixar o quantum indenizatório. Na temática, a lei 

civil não fornece critérios específicos para a fixação do quantum, cabendo 

ao Juiz a árdua missão de estipular um valor justo de modo a amenizar e 

compensar o abalo. O valor a ser arbitrado na indenização por danos 

morais deve atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. E, 

portanto, deve ser observada a capacidade econômica do atingido, mas 

também do ofensor, de molde a que não haja enriquecimento injustificado, 

mas que também não lastreie indenização que não atinja o caráter 

pedagógico a que se propõe. Nesse sentido, preleciona o STJ: “Na fixação 

do valor da condenação por dano moral, deve o julgador atender a certos 

critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição 

sócio-econômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da 

culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do 

ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima." 

(RESP 355392/RJ, Rel. MINISTRO CASTRO FILHO, j. 26.03.02). Nessa trilha 

leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO: “Razoável é aquilo que é sensato, 

comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa 

dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade 

da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado 

pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições 

sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem 

presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.ª edição, 2001 p. 

81/82) Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a 

vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento 

impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para 

proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique 

um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante 

no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado. A 

jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo 

que representa o equilíbrio do justo ressarcimento: “Ao magistrado 

compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os 

critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum 

arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o 

pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, 

a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC nº 

19.411-2, 1ª Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).” Sopesando tais 

orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo apropriada e 

condizente a fixação da verba indenizatória por danos morais, 

satisfazendo, assim, a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o 

constrangimento causado, bem como a condição econômica da parte 

reclamada, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo 

inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes 

estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar 

um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do 

dano. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente os 

pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil, para o fim de: 1- confirmar o pedido 

acautelatório deferido nos autos; 2 - declarar inexigível o débito discutido 

na presente demanda; e 3 - condenar a parte reclamada ao pagamento de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos danos morais sofridos pela parte 

reclamante, valor este que deverá ser acrescido de juros legais de 0,5% 

(meio por cento), nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97 , a partir do 

evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção monetária pelo índice INPC 

a partir desta sentença (Súmula nº 362/STJ). Sem custas nem honorários, 

em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95 c/c artigo 

27 da Lei 12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 
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do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA 

Juiz de Direito

Comarca de Juara

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 59/2018

O Doutor Fabrício Sávio da Veiga Carlota, Juiz de Direito e Diretor do Foro 

da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, e uso de suas atribuições, 

no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Jefferson Lucas de Lima Evangelista, 

matrícula 32704, Analista Judiciário PTJ, designado Gestor Judiciário da 

Terceira Vara desta Comarca, estará afastado de suas funções por 

motivo de licença de compensatória , no período de 27/8 a 3/9/201 8;

RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Rosemar Meloto Santos, matrícula n. 4198, Técnica 

Judiciária PTJ, para exercer a Função de Gestora Judiciária Substituta da 

Terceira Vara desta Comarca, no período de 27/8 a 3/9/2018, em 

substituição ao titular que estará ausente ;

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Juara-MT, 24 de agosto de 2018

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000842-96.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ZELI PINTOR (REQUERENTE)

Soraya Maranhão Bagio (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO PINTOR (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000842-96.2018.8.11.0018. REQUERENTE: 

MARIA ZELI PINTOR INVENTARIADO: BENEDITO PINTOR Vistos etc. Defiro 

o pedido de assistência judiciária gratuita. Defiro, outrossim, a abertura do 

inventário, por estarem presentes os requisitos dos arts. 319, 320 e 610 

do CPC/2015. Considerando o Provimento nº 56, de 14 de julho de 2016 do 

Conselho Nacional de Justiça, e tendo em vista tratar-se de ação que 

versa sobre Inventário e Partilha, DETERMINO a IMEDIATA intimação do 

autor para que se manifeste no prazo de 20 (vinte) dias sobre a existência 

de testamento público e instrumentos de aprovação de testamentos 

cerrados do autor da herança, em razão da obrigatoriedade da juntada 

desta Certidão, conforme dispõe o artigo 2º do Provimento supracitado. 

Conforme o artigo 617, inciso III, NOMEIO INVENTARIANTE O HERDEIRO 

CARLOS PINTOR, que prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes conforme artigo 

620, sob pena de remoção, nos termos do artigo 622, I, todos do 

CPC/2015. Apresentadas as primeiras declarações, com fundamento no 

artigo 626 do CPC/2015 citem-se para os termos do inventário o Ministério 

Público e os interessados não-representados, se for o caso, bem como as 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal (CPC, art. 626), 

manifestando-se elas sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em quinze (15) dias (CPC, artigo 629) ou atribuir 

valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (CPC, artigo 634), 

manifestando-se expressamente. Havendo concordância, quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (CPC, artigo 628) e digam, em quinze (15) dias (CPC, 

artigo 637). Se concordes, ao cálculo e digam, em cinco (05) dias (CPC, 

artigo 638). Após, recolhidos os impostos devidos e encartados os 

comprovantes e as certidões negativas, à conclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. JUARA, 9 de agosto de 2018. Fabricio Sávio da 

Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000394-26.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA (EXECUTADO)

ANTONIO F. DE LIMA - EPP (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000394-26.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: 

BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: ANTONIO F. DE LIMA - EPP, 

VANDERLEI CARLOS DE LIMA, VERALBA SOUZA RAMOS DE LIMA Vistos 

etc. Analisando os autos, observo que o feito foi distribuído sem o devido 

recolhimento das custas e despesas processuais e que inexiste pedido de 

gratuidade na inicial. Diante disso, nos termos do art. 321 do CPC/2015, 

intime-se o requerente para no prazo de 15 (quinze) dias emendar o 

pedido inicial, anexando no feito a Guia de recolhimento das custas e 

taxas processuais, bem como da diligência do Sr. Oficial de Justiça, com o 

respectivo comprovante de pagamento , sob pena de indeferimento da 

petição inicial e cancelamento do feito (art. 290 do CPC/2015). Decorrido o 

prazo sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos conclusos. 

Cumpra-se. JUARA, 20 de junho de 2018. Fabricio Sávio da Veiga Carlota 

Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41459 Nr: 1898-31.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Selegram Produção e Comércio de Sementes Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dejaime Jesus de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio de Almeida 

Prado Gazzetti - OAB:113573/SP, Rejane Cristina Salvador - 

OAB:165.906/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 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.: 89290 Nr: 1314-51.2017.811.0018

 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: Sinfronio Gomes das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia Aparecida Marciano da Silva, Banco do 

Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT, Tobias Piva - OAB:20730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.258-A

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo do edital de ref: 54, sem 

manifestação da parte requerida Celia Aparecida Marciano da Silva. Ante 

o exposto, impulsiono os presentes autos ao DJE para intimação da parte 

autora para requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 58857 Nr: 1362-49.2013.811.0018

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Cesar Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Neves de Oliveira

 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: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0
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 Intimar a parte autora nos moldes da petição acostada de fls. 130, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64251 Nr: 1600-34.2014.811.0018

 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: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/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.: 63489 Nr: 906-65.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Jorge Mamoru Kachiyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva - ME

 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: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono do autor para efetuar o pagamento de depósito de 

diligência do Sr. Oficial de Justiça , junto ao site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 94752 Nr: 4050-42.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleiton da Silva, Empresa: P. Da Silva Ferreira 

Madeiras-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A/5.258MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, para pagamento de diligência junto ao site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84975 Nr: 4671-73.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelar Domingos Zauza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alberto Faria de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo requerido pelo autor,(60 dias, 

requerido em 23/04/2018), impulsiono ao DJE para requerer o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 85273 Nr: 4797-26.2016.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rayf Roberto Tirloni, Cezar Roberto Tirloni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o decurso do prazo requerido pelo autor,(90 dias, 

requerido em 17/04/2018), impulsiono ao DJE para requerer o que de 

direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 79996 Nr: 1978-19.2016.811.0018

 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: Eduardo Bogo, Waldocir Bogo Junior, Talita Paula Bogo, 

Yong Bogo, Maria de Fatima Pavinato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldocir Bogo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/0, Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A, 

Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O, TEILON AUGUSTO DE 

JESUS - OAB:23691/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a parte autora acerca da juntada de Contestação de ref:38, para 

querendo requeira o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 35347 Nr: 2918-28.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ineide Pais Federicci

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:MT/8393-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805, Simoni 

Bergamaschi da Fonseca - OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao despacho de fls. 186, procedo a intimação de todos 

os advogados habilitados para se manifestarem em relação à expedição 

do RPV e para que seja apresentada a conta bancária que deverá ser 

expedido o competente alvará, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 89365 Nr: 1345-71.2017.811.0018

 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: Eunice Sofia Muchalak Bogus, Eliane Squario Muchalak, 

Elcio Sguario Muchalak, Elmari Sguario Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Angelina Sguario Muchalak- Rep. 

Eunice Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - 

OAB:72798, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB:20738, 

Luiz Fernando Casagrande Pereira - OAB:22076 Pr, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o teor da petição de fls. 105/106, concedo o parcelamento das 

custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, devendo a primeira ser quitada logo após a presente decisão, 

nos termos do art. 468 e seguintes da CNGC/MT.

Nos termos do Ofício Circular n. 004/2018/GAB/J-Aux, esta decisão 

deverá ser encaminhada por e-mail ao Departamento de Controle e 

Arrecadação, no endereço dca@tjmt.jus.br, responsável pelo lançamento 

das informações no sistema de arrecadação, para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento.

 Assim, após o registro das informações, a parte deverá acessar o site do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso — www.tjmt.ius.br clicar no 

link "Emissão de Guias Online" escolher a opção "Distribuição/Mediação" 

na coluna "Primeira Instância — Fórum/Comarcas" e lançar a numeração 

do processo. O sistema alertará a seguinte mensagem: - "Existe um 

parcelamento cadastrado para esse processo deseia emitir sua Cuia" 

momento em que o advogado ou a parte emitirá 'a guia para o devido 

pagamento. O acompanhamento do pagamento das parcelas poderá ser 

efetuado no site do Poder Judiciário— www.tjmt.jus.br, link "Emissão de 

Guias Online", escolher a opção "Guias do Processo" na coluna "Consulta" 

e lançar a numeração do processo. O sistema irá dispor todas as guias 

emitidas, pagas e vincendas, vinculadas ao processo.
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Intime-se a parte requerente da presente decisão, bem como para que 

providencie a comprovação do pagamento das custas e despesas 

processuais.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84719 Nr: 4513-18.2016.811.0018

 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: Eunice Sofia Muchalak Bogus, Elcio Sguario Muchalak, 

Elmari Sguario Muchalak, Eliane Squario Muchalak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eduardo Muchalak- Rep. Eunice 

Sofia Muchalak Bogus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ SOUSA NOGUEIRA - 

OAB:72798, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB:20738, 

Luiz Fernando Casagrande Pereira - OAB:22076 Pr, Marcia de 

Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando aos autos, REVOGO a decisão autorizando a alienação de 924 

(novecentos e vinte e quatro) semoventes pertencentes ao espólio de 

Eduardo Muchalak, tendo como a finalidade o recolhimento das custas 

iniciais remanecentes, conforme fl. 241.

Ante o teor da petição de fls. 105/106, concedo o parcelamento das 

custas e despesas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e 

sucessivas, devendo a primeira ser quitada logo após a presente decisão, 

nos termos do art. 468 e seguintes da CNGC/MT.

Nos termos do Ofício Circular n. 004/2018/GAB/J-Aux, esta decisão 

deverá ser encaminhada por e-mail ao Departamento de Controle e 

Arrecadação, no endereço dca@tjmt.jus.br, responsável pelo lançamento 

das informações no sistema de arrecadação, para possibilitar o 

acompanhamento e controle da modalidade de pagamento.

 Assim, após o registro das informações, a parte deverá acessar o site do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso — www.tjmt.ius.br clicar no 

link "Emissão de Guias Online" escolher a opção "Distribuição/Mediação" 

na coluna "Primeira Instância — Fórum/Comarcas" e lançar a numeração 

do processo. O sistema alertará a seguinte mensagem: - "Existe um 

parcelamento cadastrado para esse processo deseia emitir sua Cuia" 

momento em que o advogado ou a parte emitirá 'a guia para o devido 

pagamento. O acompanhamento do pagamento das parcelas poderá ser 

efetuado no site do Poder Judiciário— www.tjmt.jus.br, link "Emissão de 

Guias Online", escolher a opção "Guias do Processo" na coluna "Consulta" 

e lançar a numeração do processo. O sistema irá dispor todas as guias 

emitidas, pagas e vincendas, vinculadas ao processo.

Intime-se a parte requerente da presente decisão, bem como para que 

providencie a comprovação do pagamento das custas e despesas 

processuais.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 68134 Nr: 361-58.2015.811.0018

 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: N.DOS SANTOS & SANTOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALGCOM-INDUSTRIA E SERVIÇOS EM 

TELECOMUNICAÇÕES-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maurício Otávio Barcellos 

Castilhos - OAB:41.096, Rejanne Ciliato Coutinho - OAB:20320/O, 

TIAGO KANOFRE MARTINI - OAB:79048

 Vistos etc. Ante ausência das partes e testemunhas declaro precluso 

suas oitivas conforme requerimento da parte Autora e DECLARO 

ENCERRADA A INSTRUÇÃO. Dê-se vista dos autos as partes para que no 

prazo comum de 15 (quinze) dias apresentem memorias escritos. Após, 

venham-me os autos conclusos para sentença. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 225 Nr: 177-69.1996.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. A. MESSIAS-ME.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:OAB/MS 19.645/A, Mauro Paulo Galera 

Mari - OAB:MT/3.056

 Vistos etc.

Diante da petição retro, DETERMINO a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL 

da quantia disponível à fl. 271, devendo o montante ser transferido para a 

conta bancaria: Banco do Bradesco S/A; Agência n. 0667-0; Conta 

Corrente nº 9635-0; Titularidade de Aristides José Botelho de Oliveira; CPF 

nº 055.957.338-37.

Intimem-se e após, em nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se 

com as cautelas legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 93046 Nr: 3217-24.2017.811.0018

 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: WMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 Vistos etc. Ante o acordo firmado nesta oportunidade, homologo a 

convenção deliberada entre as partes em consonância com o Ministério 

Público nos termos do art. 487, inciso III-“b” do CPC. Oficie-se ao frigorifico 

JBS para o desconto da folha de pagamento do requerente e deposito na 

conta da requerida conforme dados já existentes na referida empresa 

encaminhando-se cópia desta decisão. Sem custas em razão da 

gratuidade. Cada parte deverá suportar os honorários de seus 

advogados. Sirva-se cópia desta decisão como ofício. Homologo a 

desistência do prazo recursal e determino o arquivamento do feito após o 

cumprimento integral desta decisão. Cumpra-se somente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 39934 Nr: 392-20.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MJdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, devidamente qualificado, 

apresentou IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO que lhe move Maria Junglaus da 

Costa, sustentando o excesso de execução e requerendo a homologação 

dos cálculos apresentados.

Juntou o documento de fls. 194.

Instada a se manifestar acerca da presente impugnação a execução, a 

parte Exequente às fls. 198, 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. 194, 

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.

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 416 de 805



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 das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 41055 Nr: 1495-62.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudenir Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemir Mariani, Deolindo Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Caroline Brustolin - 

OAB:19.378-A/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Carassa - 

OAB:4.223-B

 Certifico o decurso de prazo sem manifestação dos executados acerca 

do valor atualizado do débito apresentado pelo exequente às fls. 136/137, 

eis que intimado no no DJE nº 10236, de 13/04/2018 e publicado no dia 

16/04/2018, nada requereu.

 Ante o exposto, impulsino 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.: 116045 Nr: 5597-83.2018.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro Aparecido Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor, 

Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Primeiramente, determino o apensamento aos autos de código 99330.

Compulsando os autos, verifico que sentença proferida nos autos 

principais condenou o Estado de Mato Grosso e Município de Juara a 

fornecer ao paciente o tratamento cirúrgico para implante de anel de 

ferrara no seu olho esquerdo, sendo que não consta na sentença 

obrigação de pagar quantia certa ao requerente.

 Dessa forma, DETERMINO que intime-se a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, sanando a irregularidade acima apontada, devendo adequar de 

acordo com o rito do Novo Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, 

do NCPC.

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 103278 Nr: 8405-95.2017.811.0018

 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: Concessionárias Águas de Juara, Valdemir Tavares 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Fazenda-SEFAZ/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono do autor, da juntada da Contestação. Ref:28.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000932-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR DOMICIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JUARA Processo: 1000932-07.2018.8.11.0018 Parte Autora: AUTOR(A): 

VALCIR DOMICIANO DE SOUZA Parte Ré: RÉU: SAULO FERREIRA DA 

SILVA DECISÃO Trata-se de “Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas 

e Danos” ajuizada por VALCIR DOMICIANO em face de SAULO FERREIRA 

DA SILVA, DIDI, GUIMARÃES E OUTROS, ambos qualificados na exordial. 

Alega em suma, o autor, que é legítimo possuidor do Sítio Souza, desde 

2007, localizado no Município de Juara-MT, em frente a Palmasola, KM 56, 

Gleba Pontal, com área de 484,00 hectares. Afirma que em 10/08/2018, os 

requeridos adentraram em sua propriedade, de forma clandestina e 

violenta, retirando madeiras da localidade. Que na oportunidade tentou 

reaver a posse, contudo foi repelido impetuosamente pelos requeridos, 

que se encontravam armados. Requer concessão de liminar para 

reintegrá-lo na posse do imóvel. Juntou documentos. Da análise dos autos 

entendo necessária a justificação prévia do alegado na inicial antes da 

apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que 

restem demonstrados os requisitos do art. 300 do NCPC e, para tal fim, 

designo AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA para o dia 04/09/2018 às 

17h00min. Cite-se o requerido e outros que estiverem ocupando a área 

sub judice e notifique-o(s) a comparecer(em) à audiência designada (art. 

562, 2ª parte, do CPC), esclarecendo que poderá(ão) apenas formular 

contraditas e perguntas às testemunhas arroladas pelo(s) autor(es), não 

sendo admitida a oitiva de testemunhas por ele(s) arroladas, as quais 

serão ouvidas oportunamente, na fase instrutória. O prazo para contestar, 

que é de 15 (quinze) dias (art. 564 do NCPC) e, começará a fluir da 

intimação da decisão que apreciar o pedido de liminar. Notifique-se o autor, 

cientificando-o de que deverá se fazer acompanhar de suas testemunhas, 

independentemente de intimação, devendo observar, ainda, se for o caso, 

o disposto no artigo 357, § 4º, do NCPC e arrolar suas testemunhas. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Em Juara/MT, 23 de agosto de 

2018. FABRICIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA - Juiz de Direito em 

Substituição Legal -

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000932-07.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VALCIR DOMICIANO DE SOUZA (AUTOR(A))

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO FERREIRA DA SILVA (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO Intimar Patrono da Parte autora, para que junte aos 

autos comprovante de pagamento de diligencias, para cumprimento do 

mandado de intimação, no prazo legal. Juara MT., 24 de agosto de 2018 

Sueli Aparecida Mileski Gestora

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 10580 Nr: 1900-79.2003.811.0018

 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: Laércio Saturno Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Aguarde-se o julgamento do recurso de agravo interposto.

Após, com a juntada do acórdão, intime-se a parte exequente para pugnar 

o que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.
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Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 65300 Nr: 2501-02.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda, Adriano 

Volpe Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos Antines Carniel, Luciana de 

Oliveira Araújo Carniel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Paro Lopes - 

OAB:12083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.84/88, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42915 Nr: 29-96.2012.811.0018

 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: Marcelo B. Lopes-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A-Juara

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos da legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 

2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o teor do Provimento 

56/2007 – CGJ, impulsiono o presente feito com vistas à parte requerida, 

em cumprimento ao contido no Provimento 068/2018, CNJ, de 03.05.2018, 

cuja cópia segue em anexo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 42498 Nr: 2926-34.2011.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio Olimpio de Oliveira, Marlucia Pereira de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora para manifestar quanto a juntada de 

correspondência devolvida, com informação de "End.Insuficiente" (fl.101), 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 34678 Nr: 2237-58.2009.811.0018

 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

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Priminho Antonio Riva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar os patronos da parte autora para manifestar quanto a juntada de 

correspondência devolvida, com informação de "Ausente" (fl.157), no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 87329 Nr: 410-31.2017.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Jose de Lima Goes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

oficio de ref. 45.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64554 Nr: 1874-95.2014.811.0018

 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: Gilson da Silva Favato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8.506- A MT

 Intimar a patrona da parte requerida para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.97/99, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 62032 Nr: 4659-64.2013.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Junior Marafiga-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, Roberta Beatriz do Nascimento - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a publicação fl.136 DJE nº 10317, não constou os 

patronos habilitados às fl.131, promovo intimação dos advogados Roberta 

Beatriz do Nascimento e José Lidio Alves dos Santos do teor da sentença 

fl.134/134-vº.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 64729 Nr: 2013-47.2014.811.0018

 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: B2W - Companhia Digital

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Juara-MT- na pessoa do Gestor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a publicação fl.178 (DJE 10224) não constou o patrono 

da parte requerente conforme fl.162, promovo a intimação do advogado 

Dr. Thiago Mahfuz Vezzi, do teor da sentença fl.174/176.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 58419 Nr: 905-17.2013.811.0018

 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: Sandra Calmon Requena Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Universidade de Tocantins - UNITINS, EDUCON- 

Sociedade Civil de Educação Continuada Ltda (EADCON)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Alves Donizeti - 

OAB:12.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Erion Schelenger de Paiva 

Maia - OAB:OAB/TO 5.075, GUILHERME CORREIA EVARISTO - 

OAB:33791/GO, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO PROCEDENTES os pleitos iniciais, 

extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do 

CPC, para condenar a requerida UNITINS – Fundação Universidade 

Tocantins ao pagamento de:1)R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos 

morais, corrigido monetariamente, a contar da data do arbitramento 
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(sumula 362-STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês , desde a 

citação.2) DANO MATERIAL na modalidade lucro cessante , devendo ser 

calculado em liquidação de sentença, correspondente à diferença entre a 

remuneração do cargo de Agente Administrativo - nível médio que 

ocupava na data em que a autora concluiu o curso superior e a 

remuneração referente ao cargo que passaria a ocupar quando da 

progressão funcional, nos termos do Plano de Carreira implantado neste 

Município de Juara/MT.3) Condeno a requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor 

total da condenação.Com o trânsito em julgado, aguarde-se a 

manifestação da parte vencedora no prazo de quinze (15) dias, sem a 

qual, determino sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, conforme 

determinado no capitulo 6, seção 16, item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS 

NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - CGJ.P.R.I.Cumpra-se.Em Juara/MT, 8 de agosto de 

2018.ALEXANDRE SÓCRATES MENDES- Juiz de Direito-

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 75512 Nr: 3922-90.2015.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lo-Ramy Cruvinel Custodio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tangará da Serra-MT - OAB:

 DESPACHO

Tendo em vista o teor do ofício nº 203/2017-MP/MT/PG-Criminal, o qual 

informa as férias da Douta Promotora de Justiça, cancelo a audiência 

anteriormente agendada e designo nova data para o dia 19.09.2018, às 

16h00min.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se e Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 81341 Nr: 2647-72.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Junior de Melo, Edivaldo José de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anacleto Giraldelli Bezerra - 

OAB:23216, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:MT/11987, Leandro 

Facchin Rocha - OAB:22166-O MT, Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Vistos.

Considerando a justificativa apresentada pela Defesa, defiro o pedido e, 

por conseguinte, redesigno a audiência para o dia 04 de abil de 2018 às 

14h00min.

Intimem-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 43883 Nr: 994-74.2012.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Borges Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Marcos - 

OAB:132018/SP

 Autos nº 994-74.2012.811.0018 - Código: 43883

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de Márcio Borges 

Pereira.

O réu foi condenado a pena de 04 (quatro) meses de reclusão, pela 

pratica do delito de furto previsto no artigo 155, caput, do código Penal.

 A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 02 de agosto 

de 2018 (certidão de fl. 146).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A prescrição da pretensão punitiva consiste na perda do jus puniendi 

estatal em decorrência da sua inércia durante certo lapso temporal, não 

mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, podendo a 

prescrição ser reconhecida, a qualquer tempo, e em qualquer grau de 

jurisdição, por ser matéria de ordem pública, nos termos do art. 61 do 

Código de Processo Penal.

Como é cediço a prescrição retroativa atinge a própria pretensão punitiva 

do Estado, afastando, por conseguinte, todos os efeitos decorrentes da 

sentença condenatória. É regulada, com efeito, pela pena aplicada e a 

contagem é feita retroativamente entre os marcos interruptivos.

Observa-se que o réu foi condenado pelo crime de furto a pena de 4 

(quatro) meses de reclusão, no regime aberto. Assim, de acordo com o 

art. 109, inc. VI, do Código Penal, prescreve em 3 (quatro) anos.

A denúncia foi recebida no dia 09 de maio de 2012 (fl. 37) e consoante se 

infere do sistema Apolo, a sentença foi publicada no dia 19 de julho de 

2018, quando o gabinete fez carga para a Secretaria da Terceira Vara 

(artigo 389 do CPP).

Destarte, entre a data do recebimento da denúncia (09 de maio de 2012) e 

a data da publicação da sentença condenatória (19 de junho de 2018) 

decorreram mais de 06 (seis) anos, sendo o reconhecimento da 

prescrição retroativa a medida escorreita.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – 

PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACOLHIMENTO – DECURSO DO PRAZO 

PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA 

CONDENATÓRIA – RECURSO PREJUDICADO. Faz-se imperativo declarar 

extinta a punibilidade do agente quando entre o recebimento da denúncia e 

a publicação do édito condenatório transcorre interregno superior ao 

prazo prescricional previsto em lei para o quantum da pena arbitrada em 

concreto - ut artigos 107, VI c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal. (Ap 

98142/2011, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA 

CRIMINAL, Julgado em 18/04/2012, Publicado no DJE 25/04/2012) (TJ-MT - 

APL: 00002091620038110055 98142/2011, Relator: DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/04/2012, SEGUNDA 

CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/04/2012). (sem destaque no 

original).

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, declaro por sentença extinta a punibilidade de de Márcio 

Borges Pereira, face ao reconhecimento da prescrição retroativa, nos 

termos do art. 107, IV do Código Penal Brasileiro, afastando, por 

conseguinte, todos os efeitos da sentença condenatória.

Atente-se o senhor gestor às seguintes providências:

5.15.9 – Caberá ao Gestor Judiciário providenciar junto ao Cartório 

Distribuidor, se houver, ao Instituto de Identificação do Estado, bem como 

ao correspondente no âmbito federal, e à Delegacia de Polícia de onde 

proveio o procedimento inquisitorial, com certidão nos respectivos autos, 

as seguintes comunicações:

d) trânsito em julgado da decisão da extinção da punibilidade, da 

condenação ou da absolvição;

7.7.9 – Na hipótese de sentenças extintivas de punibilidade e absolutórias 

é desnecessária a intimação do acusado, bastando a intimação do seu 

defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode ser nomeado defensor dativo, 

tão-somente para esse ato.

7.16.3 – Ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso será comunicado, 

até o dia 15 (quinze) de cada mês, – via Sistema INFODIP, para os fins do 

artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, a respeito das sentenças 

condenatórias definitivas, e, com a maior brevidade possível, 

comunicar-se-á também a irrecorrível decisão que extinguiu a pena ou a 

punibilidade do condenado. (redação alterada pelo Provimento nº 

12/2015-CGJ).

No mais, considerando a extinção da punibilidade, deixo de receber o 

recurso de Apelação interposto pela defesa (fl.143), face a perda do 

objeto.

P.R.I.
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Cumpra-se.

 Juara-MT, 24 de agosto de 2018

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 111465 Nr: 3661-23.2018.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NMdS, CdAP, SABdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Rodrigo Schneider - 

OAB: MT/7.824-B, Aristides de José Botelho de Oliveira - 

OAB:3.911-MT, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:174974, Danilo 

Tenório dos Santos - OAB:23996/O

 Vistos. Trata-se de requerimento visando o relaxamento da prisão do 

acusado CIDIVALDO DO AMARAL PEREIRA. Alega a Defesa que o 

denunciado está preso há 109 dias sem que, ao menos, a instrução 

criminal tenha iniciado, causando, assim, constrangimento ilegal ao réu, 

ante o manifesto excesso de prazo. [...] Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de relaxamento da prisão preventiva, tendo em vista que o 

andamento da presente ação está de acordo com o princípio da razoável 

duração do processo (artigo art. 5º, inciso LXXXVIII da CF). Intime-se. 

Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Juína

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 135442 Nr: 123-13.2018.811.0025

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA DIRETORIA DO FORO DA 

COMARCA DE JUÍNA, SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 123-13.2018.811.0025 (cod. 135442)Requerente: Paulo 

Renato RibeiroRequerida: Solange Ferreira dos Santos OliveiraVistos, etc.

[...]Disso resulta, então, que à míngua de mínimos elementos de 

plausibilidade, que justificassem o prosseguimento das apurações 

requestadas na representação em análise, isto é, não existindo justa 

causa a fundamentar o prosseguimento da representação disciplinar, 

impõem-se como dever ético do julgador, o arquivamento do procedimento 

disciplinar, que não pode persistir por mero capricho do 

Estado-Administração, atuando no papel sancionador.Sendo assim, rejeito 

a representação disciplinar, in totum, e determino o arquivamento do 

procedimento.Ciência ao representante e á representada.Empós, 

arquive-se.Juína, MT, 24 de agosto de 2018.FABIO PETENGILL, Juiz Diretor 

do Foro.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000415-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

ALBANO MUTZIE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000415-15.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

ALBANO MUTZIE REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão e declaro extinto o 

feito, com julgamento de mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Ritos. 

Por entender robustamente caracterizado o abuso do direito de ação, seja 

pela repetição da mesma demanda contra vários réus, seja pelo manejo de 

ação repetitiva apresentada de modo formulário e padronizado, 

caracterizando o concílio entre advogado e cliente para proposituras de 

demandas em massa, condeno a autora por litigância de ma-fé, nos 

termos do art. 80, I e III do CPC, fixando a multa pelo agir como improbus 

litigator, no percentual de 5% sobre o proveito econômico que se buscava 

alcançar com a ação. Aliás, a meu sentir caracterizada está a 

responsabilidade solidária do escritório de advocacia que patrocinou a 

causa, a uma porque inexiste norma a blindar o advogado das 

responsabilidades processuais decorrentes da litigância abusiva, e a duas 

porque o demandismo inconsequente e exagerado está suficientemente 

demonstrado nos autos, por tudo o que foi detalhadamente exposto. Colho 

da jurisprudência carioca: “Impõe-se, contudo, em vista do que se apurou, 

a imposição de solidariedade ao causídico. A banalização do acesso à 

Justiça deve ser enfrentada porque constitui abuso do exercício do direito 

de ação e amesquinha o poder do Estado-Juiz. Ademais, os profissionais 

da advocacia estão sujeitos aos preceitos do Código de Ética da OAB, que 

estabelece regras deontológicas fundamentais atinentes ao exercício 

profissional. (…) Insta observar que o advogado pode ser 

responsabilizado por litigância de má-fé solidária, quando restar patente 

afronta aos princípios da eticidade e da probidade processual, exarados 

no artigo 14, do diploma processual civil, os quais se desdobram, segundo 

ALCIDES DE MENDONÇA LIMA citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE 

ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da 

verdade (art. 14, I); no dever de lealdade e boa-fé, que pode estar contido 

naquele, sendo tomado em sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de 

atuar rigorosamente dentro do que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) 

Verifica-se que a conduta do autor e de seu patrono viola o dever de 

proceder com lealdade e boa-fé e de veracidade das partes em juízo, na 

dicção do art. 14 do CPC e atrai a responsabilidade por dano processual 

previsto no art. 17 do CPC. Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do 

CPC, para que seja a prática desestimulada e assim evitada a sua 

reiteração. A doutrina é firme e rigorosa em relação ao dever de lealdade 

processual, como decorrência do princípio básico de boa-fé como regra 

de comportamento da parte em juízo, porque o processo antes de tudo 

atende a um fim ético. É de se reconhecer a prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Portanto, conheço do recurso inominado e nego 

provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, 

condenando a parte autora e seu patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela 

litigância de má-fé no valor de R$1.000,00, estendendo a solidariedade às 

penas da r. sentença recorrida. Custas pelo recorrente e honorários deste 

recurso fixados em 10% sobre o valor da causa”(Turma Recursal do 

Juizado Especial Cível do Estado do Rio do Rio de Janeiro, Apelação nº: 

0004437-95-95.2013.8.19.0205). Condeno, ademais, o autor no 

pagamento de custas e despesas processuais e, ainda, ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, 

do CPC. P.I.C. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Às providências.” JUÍNA, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000415-15.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPPE BENDER TAQUES (ADVOGADO(A))

ALBANO MUTZIE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000415-15.2017.8.11.0025. REQUERENTE: 

ALBANO MUTZIE REQUERIDO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A 

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão e declaro extinto o 

feito, com julgamento de mérito, nos termos art. 487, I, do Código de Ritos. 

Por entender robustamente caracterizado o abuso do direito de ação, seja 

pela repetição da mesma demanda contra vários réus, seja pelo manejo de 

ação repetitiva apresentada de modo formulário e padronizado, 

caracterizando o concílio entre advogado e cliente para proposituras de 
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demandas em massa, condeno a autora por litigância de ma-fé, nos 

termos do art. 80, I e III do CPC, fixando a multa pelo agir como improbus 

litigator, no percentual de 5% sobre o proveito econômico que se buscava 

alcançar com a ação. Aliás, a meu sentir caracterizada está a 

responsabilidade solidária do escritório de advocacia que patrocinou a 

causa, a uma porque inexiste norma a blindar o advogado das 

responsabilidades processuais decorrentes da litigância abusiva, e a duas 

porque o demandismo inconsequente e exagerado está suficientemente 

demonstrado nos autos, por tudo o que foi detalhadamente exposto. Colho 

da jurisprudência carioca: “Impõe-se, contudo, em vista do que se apurou, 

a imposição de solidariedade ao causídico. A banalização do acesso à 

Justiça deve ser enfrentada porque constitui abuso do exercício do direito 

de ação e amesquinha o poder do Estado-Juiz. Ademais, os profissionais 

da advocacia estão sujeitos aos preceitos do Código de Ética da OAB, que 

estabelece regras deontológicas fundamentais atinentes ao exercício 

profissional. (…) Insta observar que o advogado pode ser 

responsabilizado por litigância de má-fé solidária, quando restar patente 

afronta aos princípios da eticidade e da probidade processual, exarados 

no artigo 14, do diploma processual civil, os quais se desdobram, segundo 

ALCIDES DE MENDONÇA LIMA citado pelo Juiz do TRT FRANCISCO DE 

ASSIS CARVALHO E SILVA (Ac. n. 059494, DJ 17/1/2001), no dever da 

verdade (art. 14, I); no dever de lealdade e boa-fé, que pode estar contido 

naquele, sendo tomado em sentido amplo (art. 14, II e III); e no dever de 

atuar rigorosamente dentro do que for necessário ao juiz (art. 14, IV). (…) 

Verifica-se que a conduta do autor e de seu patrono viola o dever de 

proceder com lealdade e boa-fé e de veracidade das partes em juízo, na 

dicção do art. 14 do CPC e atrai a responsabilidade por dano processual 

previsto no art. 17 do CPC. Aplica-se a sanção prevista no artigo 18 do 

CPC, para que seja a prática desestimulada e assim evitada a sua 

reiteração. A doutrina é firme e rigorosa em relação ao dever de lealdade 

processual, como decorrência do princípio básico de boa-fé como regra 

de comportamento da parte em juízo, porque o processo antes de tudo 

atende a um fim ético. É de se reconhecer a prática de ato atentatório à 

dignidade da justiça. Portanto, conheço do recurso inominado e nego 

provimento para manter a sentença por seus próprios fundamentos, 

condenando a parte autora e seu patrono, SOLIDARIAMENTE, à multa pela 

litigância de má-fé no valor de R$1.000,00, estendendo a solidariedade às 

penas da r. sentença recorrida. Custas pelo recorrente e honorários deste 

recurso fixados em 10% sobre o valor da causa”(Turma Recursal do 

Juizado Especial Cível do Estado do Rio do Rio de Janeiro, Apelação nº: 

0004437-95-95.2013.8.19.0205). Condeno, ademais, o autor no 

pagamento de custas e despesas processuais e, ainda, ao pagamento de 

honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no art. 98, §3º, 

do CPC. P.I.C. Transitada em julgado, arquive-se com as cautelas de estilo. 

Às providências.” JUÍNA, 9 de agosto de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000321-67.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS (ADVOGADO(A))

VIVIANE DE FATIMA DOS SANTOS (AUTOR(A))

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

DESPACHO Processo: 1000321-67.2017.8.11.0025. AUTOR: VIVIANE DE 

FATIMA DOS SANTOS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO ”Encerrada a 

instrução processual, abra-se vistas as partes para apresentação de 

alegações finais no prazo sucessivo a começa pela autora nos termos do 

artigo 364 do CPC. Cumpra-se”. JUÍNA, 16 de agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000669-51.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAMIVALENTES MADEIRAS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Intimar, novamente, a parte autora na pessoa de sua advogada para que 

junte aos autos a guia e o comprovante correto das custas processuais, 

no prazo de 5 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 119574 Nr: 1131-93.2016.811.0025

 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: MARIA BARREIRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, PREFEITO MUNICIPAL 

DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Destarte, Julgo Improcedente a pretensão inicial, e o faço com resolução 

de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para rejeitar todos os pedidos 

contidos na peça de ingresso, nos moldes da fundamentação 

supra.Custas pela autora e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% 

sobre o valor da causa, suspensa a cobrança ante a concessão da 

gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. Transitada em 

julgado, arquive-se.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.: 112053 Nr: 3612-63.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELOIZA RODRIGUES TIEPO - 

OAB:24427/O, MAYARA GONÇALVES FREITAS RAMPON - 

OAB:19.468/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATEUS DOS SANTOS - 

OAB:15177/MT

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54165 Nr: 519-68.2010.811.0025

 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: BPODA, VCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Advogado (a), para que proceda à devolução dos autos 

no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo em 

conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação das 

penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111326 Nr: 3250-61.2015.811.0025

 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: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILDO ANTONIO BARTOCZ, GENECI MARIA 

SCHWINN BARTOCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ALLYSSON BARBOSA 

SILVA - OAB:15.091-A/MT, JULIANO CRUZ DA SILVA - OAB:OAB/MT 
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20.861-A, LUÍS FELIPE AVILA PRADO - OAB:7.910-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:12457

 Intimação do (a)Advogado (a) CARMEM LUCIA E SILVA PRADO para que 

proceda à devolução dos autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de 

busca e apreensão, tudo em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da 

CNGC Judicial e aplicação das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do 

Novo CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 110439 Nr: 2778-60.2015.811.0025

 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: MARICLENE BERTUCCI AZENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT, PREFEITO MUNICIPAL 

DE JUINA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE DE ANGELO 

NASCIMENTO - OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 Destarte, Julgo Improcedente a pretensão inicial, e o faço com resolução 

de mérito, nos moldes do art. 487, I, CPC, para rejeitar todos os pedidos 

contidos na peça de ingresso, nos moldes da fundamentação 

supra.Custas pela autora e honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% 

sobre o valor da causa, suspensa a cobrança ante a concessão da 

gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. Transitada em 

julgado, arquive-se.P.I.C.Juína/MT, 23 de agosto de 2018. FABIO 

PETENGILL,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102187 Nr: 3095-92.2014.811.0025

 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: ILDO ANTONIO BARTOCZ, GENECI MARIA SCHWINN 

BARTOCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DA SILVA, JUVENAL 

BARBOSA DA SILVA, DIRCE IRES DE OLIVEIRA AGUIAR, Marcio 

Rodrigues Dourado, JOÃO JACINTO DE LIMA, VANESSA ROSA DE 

OLIVEIRA, ALCIDEMANDE NUNES DE MOURA, GILMAR DOS SANTOS 

SILVA, MANOEL CANDIDO SOBRINHO, ANTENOR ALVES FILHO, IVAN 

ALVES DE FREITAS, ROZÁRIO VITÓRIA DA SILVA, BRUNO DILFINO 

CANDIDO, MARCIA DA LUZ MORALES, ADRIELSON DA SILVA PADILHA, 

ROSENICE ALVES SILVA, JOELMA MORAES SERIANO, ROSALINA DA 

MOTA GOMES, GERONCIO FRANCISCO DE ARAÚJO, SELVINO FELIX DA 

CRUZ, KATIA DE ALMEIDA RODRIGUES NOUGUEIRA, DOUGLAS 

FERREIRA DA SILVA, JOSÉ DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA, 

ARIOVALDO BENEDITO DA SILVA, LURDES DIRCE MARIA PERDONCINI DE 

ASSIS, VALDECIR NERVIS, SABASTIÃO LUIZ MOTA, ELIEL HENRIQUE DA 

SILVA, RONALDO KNIPHOFF KONFIEIRA, ANDREIA GOMES SANTOS 

SOUZA, FRANCISCO DE SOUZA BRANDÃO, LUCINEI AMARO GOMES, 

RAFAEL COURA RODRIGUES, ODAIR JOSE RODRIGUES, JOSIMAR 

BARBOSA DA SILVA, ALESSANDRA FERREIRA MOTA, DANIEL DA SILVA 

DE FREITAS, SANDRIELI PEREIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT, CARMEM LÚCIA E SILVA PRADO - OAB:5289/MT, 

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA - OAB:MT/21917/O

 Intimação do (a)Advogado CARMEM LUCIA E SILVA PRADO(a)para que 

proceda à devolução dos autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de 

busca e apreensão, tudo em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da 

CNGC Judicial e aplicação das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do 

Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 116361 Nr: 7483-04.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LUCIA E SILVA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT

 Intimação do (a) Perito (a),nomeado para que proceda à devolução dos 

autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo 

em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação 

das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 108942 Nr: 2053-71.2015.811.0025

 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: RAQUEL DE MORAES RESENDE GARCIA, ROBERTO 

PAULINO DOS SANTOS, ROSINÉIA ANTONIO DA SILVA FERREIRA, 

SELMA APARECIDA PEREIRA NEVES, SEBASTIANA RIBEIRO DE ASSIS, 

ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS MENALDI, VALTAIR LUIZ SILVA 

SOUZA, SIDNEUZA CONSTANTINO FERREIRA, TEREZA MARIA DE SOUZA 

DA FONSECA, SUSI MARA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/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

 DESPACHO FLS. 448/449: "Vistos, etc. Trata-se de procedimento de 

liquidação de sentença por arbitramento, modalidade de liquidação eleita 

como adequada no comando decisório exarado no acórdão proferido pela 

2ª Câmara de Direito Público do Sodalício Estadual, para realizar a 

quantificação do direito reconhecido como devido aos servidores 

municipais, ora exequentes, às diferenças salariais provenientes de 

perdas inflacionárias derivadas da conversão da moeda nacional 

(cruzeiro real para URV), havida no ano de 1994. [...] Assim, faculto aos 

exequentes o prazo de 15 dias para juntada das informações assinaladas 

como imprescindíveis, ou a prova de que, solicitadas, não foram 

fornecidas ou são impassíveis de acesso por meio de consulta pública. 

Transcorrido o lapso temporal sem informações, conclusos para novas 

deliberações."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 34955 Nr: 3368-52.2006.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI SÔNIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B, KARINE FERNANDA FERREIRA - OAB:15853/0 / MT

 Intimação do (a) Perito (a),nomeado para que proceda à devolução dos 

autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo 

em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação 

das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53684 Nr: 5683-48.2009.811.0025

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE VIANA DA SILVA, OLANDA DAS GRAÇAS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAQUE MENDES DE ARAUJO, PAULO, MARIA 

APARECIDA DIAS SALES, JOSÉ RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE 
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LIMA - OAB:5422-B/MT

 Intimação do (a) Perito (a),nomeado para que proceda à devolução dos 

autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo 

em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação 

das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 3086 Nr: 5471-03.2004.811.0025

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, JOSÉ FERREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRÁCELIA PEREIRA DE ARRUDA, BRUNO 

MEURER, JOÃO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARI JOSÉ STUANI - 

OAB:MT/21.949/0, OSWALDO LOPES DE SOUZA - OAB:3.682-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 DESPACHO FL. 308: "VISTOS. Considerando o prazo transcorrido desde 

o protocolo da petição de fls. 307, concedo ao credor tão somente o prazo 

de 30 dias para indicação de bens dos devedores passíveis de penhora, 

sob pena de arquivamento. Cumpra-se expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 39929 Nr: 3831-57.2007.811.0025

 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: MILENA PEREIRA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTRA SENSURA JEANS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL RODRIGUES DE 

OLIVEIRA E SILVA - OAB:22470/GO

 Intimação do (a) Perito (a),nomeado para que proceda à devolução dos 

autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo 

em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação 

das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 40898 Nr: 542-82.2008.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO BENEDITO MENDES, DANIEL MENDES, ERICA 

RESENDE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES RESENDE MENDES, 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIRLEI DE FÁTIMA FRANCO - 

OAB:5389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO FL. 111: "VISTOS. Ante o retorno dos autos da instância 

recursal, manifeste-se a parte interessada, no prazo de 10 dias. 

Quedando-se inerte, determino a remessa dos autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento para providências necessárias quanto ao 

recolhimento de eventuais custas remanescentes e posterior 

arquivamento definitivo do feito, com as baixas e registros cabíveis."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 57305 Nr: 3591-63.2010.811.0025

 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: NIVALDO DE OLIVEIRA *

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVANI MARINHO DA SILVA 

PADILHA, ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14.933-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação do (a) Perito (a),nomeado para que proceda à devolução dos 

autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo 

em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação 

das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 31342 Nr: 2610-10.2005.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA MARINHO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO ALBERTO PADILHA, 

ESPÓLIO DE IVANI MARINHO DA SILVA PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do (a) Perito (a),nomeado para que proceda à devolução dos 

autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo 

em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação 

das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98205 Nr: 30-89.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação do (a) Perito (a),nomeado para que proceda à devolução dos 

autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo 

em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação 

das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83478 Nr: 3752-39.2011.811.0025

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS SÃO 

CRISTÓVÃO LTDA - EPP, PAULO ROBERTO PERFEITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:39.534-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação do (a) Perito (a),nomeado para que proceda à devolução dos 

autos no prazo de 03 (três dias), sob pena de busca e apreensão, tudo 

em conformidade com o Art. 431, Seção 10 da CNGC Judicial e aplicação 

das penalidades do artigo 234, § § 2º e 3º do Novo CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111608 Nr: 3394-35.2015.811.0025

 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: ROSENI DE SOUZA SHEFFER, ROSIRENE DA SILVA, 

SANDRA APARECIDA DE MATOS, RUTHY DA SILVA PIVANTE, SANDRA 

DA SILVA SANTOS DIAS, SEBASTIÃO MOREIRA FILHO, SIRLENE SANTOS 

DE BARROS, SELMA DE OLIVEIRA ALVES DA SILVA, SILMARA SALETE 

BOSCATO, SINÍZIO EMIDIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/MT
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 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

 DESPACHO FLS. 406/407: "Vistos, etc. Trata-se de procedimento de 

liquidação de sentença por arbitramento, modalidade de liquidação eleita 

como adequada no comando decisório exarado no acórdão proferido pela 

1ª Câmara de Direito Público do Sodalício Estadual, para realizar a 

quantificação do direito reconhecido como devido aos servidores 

municipais, ora exequentes, às diferenças salariais provenientes de 

perdas inflacionárias derivadas da conversão da moeda nacional 

(cruzeiro real para URV), havida no ano de 1994. [...] Assim, faculto aos 

exequentes o prazo de 15 dias para juntada das informações assinaladas 

como imprescindíveis, ou a prova de que, solicitadas, não foram 

fornecidas ou são impassíveis de acesso por meio de consulta pública. 

Transcorrido o lapso temporal sem informações, conclusos para novas 

deliberações."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 90517 Nr: 4852-92.2012.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALVARO RODRIGO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL, ACERCA DO DECURSO DE PRAZO DE 

FL. 109.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111227 Nr: 3190-88.2015.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CONCEIÇÃO SOUSA - 

OAB:12214/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

COMPARECER EM CARTÓRIO E RETIRAR A CERTIDÃO DE HONORÁRIOS 

EXPEDIDA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98218 Nr: 34-29.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS SIQUEIRA DE CARVALHO, 

MARIA DE LOURDES BONA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIME ULISSES PETERLINI - 

OAB:OAB/MT 10.600

 DECISÃO FL. 120: "VISTOS. Determinada a citação dos executados para 

pagamento do débito indicado na exordial, o demandado Antonio Marcos 

Siqueira de Carvalho promoveu o depósito do valor de R$241.796,30 

(duzentos e quarenta e um mil setecentos e noventa e seis reais e trinta 

centavos) e pugnou pela extinção da execução. Instado a se manifestar, o 

exequente informou que o valor adimplido não satisfaz a obrigação, 

porquanto realizado sem o acréscimo dos encargos moratórios e 

honorários advocatícios devidos, apontando um saldo remanescente a 

receber de R$203.100,43 (duzentos e três mil e cem reais e quarenta e 

três centavos). Requereu, ainda, o levantamento dos valores depositados 

em Juízo. É breve o relato. Decido. Compulsando os autos verifico que 

assiste razão ao exequente, porquanto inobstante tenha o executado 

efetuado o depósito do débito apontado na inicial - R$ 241.796,26 

(duzentos e quarenta e um mil setecentos e noventa e seis reais e trinta 

centavos), olvidou-se de atualizar e incluir os encargos de mora, bem 

como dos honorários advocatícios fixados no despacho inicial. Conforme 

se infere dos autos, o cálculo do débito apontado na inicial foi 

confeccionado em novembro de 2013, todavia, o depósito levado a efeito 

pelo executado se deu tão somente em 11 de setembro de 2017, quase 

quatro anos depois da sua elaboração (fls. 110-verso). Nesses moldes, 

restando evidente que o valor depositado pelo executado não satisfez 

integralmente o débito exequendo, o presente feito deve prosseguir 

regularmente em relação ao saldo remanescente atualizado somente pelos 

encargos de mora judiciais e não pela absurda conta apresentada pelo 

credor, que pretende atualizar seu crédito pelos mesmos encargos do 

contrato já judicializado, incidindo ainda honorários de 10% fixados no 

despacho inicial. Portanto, intime-se o exequente para se manifestar sobre 

o prosseguimento do feito, bem como sobre a certidão negativa de fls. 

118, apresentando valor atualizado expurgando os índices do crédito, 

porque o valor pago é suficiente para quitar a obrigação principal, 

incidindo unicamente os consectários moratórios judiciais. Ainda, 

expeça-se alvará em favor do exequente para levantamento dos valores 

depositados às fls. 110-verso."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137617 Nr: 1665-66.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMA SERVIÇOS DE CONSERTO E 

REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, VALDECI BORGES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ÁLVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 15.445, MARCOS ANTONIO A. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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). 30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 92501 Nr: 580-21.2013.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO FERREIRA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMA AGROPECUÁRIA LTDA, BANCO 

SANTANDER S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, KELLI CRISTINI PANAS HELATCZUK - OAB:15515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 DECISÃO FLS. 192/193: "VISTOS. [...] Antes mesmo de ser determinada a 

intimação das devedoras para o cumprimento voluntário da sentença, o 

Banco Santander S/A, juntou aos autos comprovante de depósito no valor 

de R$ 9.223,34 (nove mil duzentos e vinte e três reais), bem como pugnou 

pela extinção da lide, em razão do adimplemento da sua cota-parte da 

obrigação. Instado a se manifestar, o credor pugnou pelo prosseguimento 

do feito com a intimação do Banco Santander para pagamento integral do 

débito, em razão da responsabilidade solidariedade entre os devedores. 

[...] Nesses moldes, considerando a responsabilidade solidária entre os 

devedores, o credor pode exigir de um ou de outro todas as obrigações 

por inteiro, não havendo divisão ou repartição da responsabilidade, razão 

porque, nos termos do artigo 526, §2º, do CPC, concluo pela insuficiência 

do depósito realizado e, considerando a manifestação do credor optando 

pelo prosseguimento da excussão tão somente em relação ao Banco 

Santander S/A, determino sua intimação para complementação do 

depósito, no prazo de 15 dias, acrescido da multa de 10% (dez por cento) 

sobre o montante da condenação e, também, de honorários advocatícios 

de 10% (dez por cento) (art. 526, §2º, do CPC). Caso o devedor não 

efetue, no prazo legal o depósito do montante discriminado, em 

continuidade, e a requerimento do credor, expedir-se-á mandado de 

penhora e avaliação, que recairá sobre tantos bens quanto os 

necessários para garantir a dívida. Efetivada a penhora, poderá o 

executado apresentar impugnação (CPC, art. 525), que não terá efeito 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 424 de 805



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, expeça-se alvará em favor do credor 

para saque dos valores depositados às fls. 183-verso. "

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 105566 Nr: 380-43.2015.811.0025

 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: HENRIQUE MARQUES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANILDA GERTRUDES DOS SANTOS MATOS, 

AUGUSTINHO VIEIRA DA SILVA, JOÃO DE SOUZA, LUIS DOS SANTOS, 

WEDER FERREIRA, RONALDO SOUSA ALMEIDA, CÍCERO JOSÉ DA SILVA, 

MARIA ENELINA PADILHA LOPES, ANA DE ASSIS BRUM, GREICE 

GERTRUDES KELER, VILMARA DA SILVA STRUTT, JOÃO FELIPE, RENATO 

SEBASTIÃO DOS SANTOS, JOÃO SEBASTIÃO DOS SANTOS, ROSIANE 

RODRIGUES DE OLIVEIRA, DIONATHAN CARIOCA DE ASSIS, MARIA 

APARECIDA FONSECA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA SIMIONATTO - 

OAB:14577/MT

 [...] , reconheço a existência de conexão entre a presente ação e 

aqueloutra ação em trâmite perante a 2ª Vara desta Comarca, e DECLINO 

de COMPETÊNCIA para prosseguir na presidência do feito, na medida em 

que é o juízo da 2ª Vara o prevento, já que a primeira ação proposta e 

despachada foi aquela manejada pela municipalidade (23/01/2015), ao 

passo que essa foi distribuída em 11/02/2015 e no dia 13/02/2015, deu-se 

o recebimento da inicial.Esgotado o prazo recursal, remeta-se ao juízo 

declinado, para recebimento e processamento ou suscitação do conflito 

negativo de competência, REVOGANDO, desde logo, a liminar deferida 

porque deve ser apreciada e deliberada pelo juízo competente, diante de 

todo acervo de provas envolvendo os interessados e não somente sob o 

enfoque do litígio entre as partes aqui disputantes.Revogo, ainda, porque 

passível de reanálise, já que se trata de decisão provisória e regida sob a 

égide da cláusula rebus sic stantibus, a ordem concessiva da gratuidade 

judiciária ao autor, que se arvora possuidor e residente em área 

equivalente a quase 8 hectares de terra, dentro da zona urbana do 

município, patrimônio que se mede na faixa da centena de milhares de 

reais, não podendo ser admitido como pobre, na acepção jurídica nem 

econômica do termo.Sendo assim, e porque a gratuidade sem limites, sem 

parâmetros, sem critérios efetivos e justificáveis não se presta a estimular 

acesso à jurisdição e sim ao exercício abusivo do direito de ação, ao 

demandismo irresponsável que assola a máquina judiciária de processos 

incontáveis e injustificáveis na sua essência, revogo a decisão deferitória 

do benefício, devendo, ainda, o autor quantificar a causa no valor correto, 

porque evidentemente mais de sessenta mil metros quadrados de área 

dentro da cidade valem muito mais de R$ 54.906,84, e, ao depois, recolher 

as custas corretamente, independentemente da ordem de remessa dos 

autos ao juízo conexo.[...]

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 111365 Nr: 3269-67.2015.811.0025

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:OAB/SP 218.068, HÉLIO ARTUR DE O. S E NAVARRO - 

OAB:OAB/SP 164.388, JULIANO C. CLEMENTE - OAB:OAB/SP 14.340

 Assim, havendo incompetência absoluta e manifesta do juízo de Juína 

para o processamento da ação, que não se trata de regra relativa, porque 

atinge a própria ideia de juízo natural, é de ser reconhecida de ofício a 

incompetência deste juízo e, existindo informação nos autos de que os 

litigantes residem no município de Itiquira/MT e, ainda, considerando que lá 

foi o último domicílio do casal, DECLINO A COMPETÊNCIA para processar e 

julgar a presente ação a Comarca de Itiquira/MT, nos termos do que 

preconiza o art. 53, I, ‘b’ e “c”, do CPC. Preclusa a decisão declinatória, 

proceda-se a baixa nos registros e remetam-se os autos ao juízo 

declinado, com as nossas homenagens.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.Juína, 21 de agosto de 2018.FABIO 

PETENGILLJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 127711 Nr: 1056-20.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIUSEPPE ANTONIO BIANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES - 

OAB:8377/MT, FERNANDO HENRIQUE CESAR LEITÃO - OAB:OAB/MT 

13592, MARIELLA FERNANDES MACCARI - OAB:OAB/MT 23.253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desse modo, JULGO IMPROCEDENTE os embargos à execução, rejeitando 

as teses brandidas, e mantendo hígido o título posto à execução na ação 

principal, determinando, ainda, que se oficie a Comarca de Brasnorte para 

devolver a CP expedida para constrição do bem dado em garantia, 

imediatamente, ante ao enorme lapso temporal já transcorrido.Ante a 

sucumbência havida, custas e honorários da sucumbência em 10% do 

valor atualizado do débito exequendo, que é o valor da causa, não 

observado esse erro crasso na peça apresentada, devendo ser o 

embargante intimado a recolher as custas, que deveriam ser iniciais, no 

prazo de 48h, pena de inscrição em dívida ativa e protesto.Publique-se. 

Transitada em julgado, arquive-se.Juína (MT), 24 de agosto de 2.018. 

FABIO PETENGILLJuiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 94274 Nr: 2481-24.2013.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELCIO ANDREAZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BOIKO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA INFORMAR 

NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL, OS DADOS DE SUA CONTA BANCÁRIA 

PARA LEVANTAMENTO DO ALVARÁ DOS VALORES PENHORADOS À 

FL. 53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 102948 Nr: 3744-57.2014.811.0025

 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: DSST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TST, EMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÍVEA MAGALHÃES SILVA - 

OAB:OAB/RO 1613

 SENTENÇA FL. 83: "Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE e EXTINGO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para reconhecer o vinculo biológico entre o 

autor e o requerido ,o que devera ser registrado nos documentos públicos 

civis do requerente, bem como para condenar o requerido Edimar Moreira 

Silva ao pagamento de pensão alimentícia que fixo no valor equivalente à 

26.20% do salário mínimo vigente, atualmente correspondendo ao valor de 

R$ 250,00, mensalmente à infante Tiago Saorim Testa. Consigno que o 

valore referente à pensão alimentícia deverá ser depositado na conta 

corrente de titularidade da representante legal do menor, até o dia 25 de 

cada mês ou, ainda, pessoalmente, mediante contraprestação de recibo. 

Expeça-se oficio ao cartório de registro de pessoas naturais onde o 

requerente teve seu nascimento registrado, para averbação da 
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paternidade ora reconhecida. Considerando a sucumbência do requerido, 

condeno-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais ficam arbitrados em 10% sobre o valor atualizado 

da causa, conforme autoriza o art. 85 do CPC, mantendo suspensa sua 

exigibilidade nos termos do §3º do artigo 98 do CPC. Operada a coisa 

julgada formal, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 121992 Nr: 2612-91.2016.811.0025

 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: PAULO RENATO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO RENATO RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5789

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B

 Por tudo isso, não vejo onde está o dano, seja moral, seja patrimonial, a 

motivar a pretensão judicial, razão porque, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos vertidos pelo autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, 

nos termos do art. 487, I do CPC.Em decorrência da sucumbência 

processual, condeno o autor ao pagamento de custas e honorários de 

sucumbência em favor do requerido, os quais arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, 

mantendo suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC.Preclusas as vias recursais, ao arquivo, com as devidas 

baixas.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Juína/MT, 24 de agosto de 

2018.FABIO PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 54891 Nr: 1172-70.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEILA MARIA MARTINS ME, SEILA MARIA 

MARTINS PEREIRA

 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

 Processo nº: 1172-70.2010.811.0025 (cód. 54891)Exequente: Município 

de Juína/MTExecutado: Seila Maria Martins ME e Seila Maria Martins 

PereiraEXECUÇÃO FISCAL V i s t o s,[...]Dessa forma, é evidente que não 

se encontra garantido o juízo para que se processem os embargos à 

execução, razão pela qual determino o regular prosseguimento do 

feito.Havendo renitência do devedor em pagar ou garantir a dívida em 

discussão, e sobrevindo pedido expresso do credor de realização de 

penhora online, de dinheiro, respeitada a ordem de gradação fixada no art. 

835, I do CPC, defiro o pedido de bloqueio e constrição de valores/créditos 

pertencentes ao executado e que se encontrem depositados/aplicados em 

instituições financeiras, via sistema BACENJUD, observando-se as 

normas esculpidas na CNGC para essa espécie de penhora judicial.Sendo 

exitosa a tentativa de constrição, expeça-se mandado de intimação do 

devedor.Em sendo infrutífera a penhora realizada, intime-se o credor para 

que requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção do feito.Às providências.Juína/MT, 24 de agosto de 2018.FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98982 Nr: 395-46.2014.811.0025

 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: ILSA TEREZA BACKES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727, PAMELA DAIANA ABDALLA COSTA GHISI - OAB:18184/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, JUNTAR AOS AUTOS A GUIA DE PAGAMENTO DOS 

HONORÁRIOS PERICIAIS NO VALOR DE R$ 1.130,00 (MIL CENTO E 

TRINTA REAIS)PARA POSTERIOR LEVANTAMENTO DO ALVARÁ 

ELETRÔNICO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 125005 Nr: 4416-94.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO VALDENIR CALIARE - 

OAB:13443/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 21: "V I S T O S, Cuida-se de embargos à execução, 

vertidos contra execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual 

diante da alegada inadimplência do devedor para com recolhimento de 

ICMS. A ação/defesa foi proposta por advogado dativo nomeado para 

representar o réu revel, que, à mingua de maiores informações, procedeu 

defesa de mérito por negativa geral, sem se ater a questões específicas 

da excussão. O embargado, por sua vez, refutou a defesa apresentada 

de forma genérica, requereu a improcedência dos embargos e o 

prosseguimento da execução. É o que cabia relatar. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a defesa apresentada 

não traz qualquer oposição ou resistência à pretensão executória, razão 

porque, a solução da quaestio é de singela complexidade. Dessarte, não 

havendo motivos a inquinar a presunção de legalidade que advém do título, 

REJEITO os embargos e NEGO-LHES provimento, determinando o 

prosseguimento da execução. Custas e honorários sucumbenciais pelo 

embargante, os quais ficam arbitrados em 10% do valor da dívida 

exequenda, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. 

Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo Antônio 

Valdenir Caliare, inscrito na OAB/MT n. 13.443, ARBITRO em seu favor 

honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual da 

OAB. EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

Execução Fiscal n. 2342-19.2006.811.0025 – Código 34214. Transitada em 

julgado a presente sentença, arquive-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 98021 Nr: 6481-67.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/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, 

NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 35: "V I S T O S, Diante da renúncia 

de fl. 34, NOMEIO a Dra. Hilones Nepomuceno – OAB/MT n. 14.764 para 

atuar como curadora especial do executado, nos termos do art. 72, II, do 

CPC."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 89017 Nr: 3173-57.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE HENRIQUE FELTEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). HILONÊS NEPOMUCENO ACERCA 
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DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA, 

BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 47: "V I S T O S, Diante da renúncia 

de fl. 46, NOMEIO a Dra. Hilones Nepomuceno – OAB/MT n. 14.764 para 

atuar como curadora especial do executado, nos termos do art. 72, II, do 

CPC."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 83800 Nr: 4151-68.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INIVON ALVES RESENDE

 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, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 47: "V I 

S T O S, Diante da certidão de fl. 46-v, NOMEIO Dr. Eder de Moura Paixão, 

OAB/MT 19095 para atuar como curador especial do executado, nos 

termos do art. 72, II, do CPC."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 95186 Nr: 3440-92.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA & FERMINO DE SOUZA LTDA -ME, 

JOÃO FIRMINO DE SOUZA, ANTONIO LAZARO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIME-SE O(A) CAUSÍDICO(A) DR(A). HILONES NEPOMUCENO ACERCA 

DA NOMEAÇÃO COMO CURADOR(A) ESPECIAL DA PARTE REQUERIDA, 

BEM COMO PARA REQUERER O QUE FOR DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL, 

NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 46: "V I S T O S, Diante da renúncia 

de fl. 45, NOMEIO a Dra. Hilones Nepomuceno – OAB/MT n. 14.764 para 

atuar como curadora especial do executado, nos termos do art. 72, II, do 

CPC."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 53622 Nr: 5908-68.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNO OSTWALD - OAB:4686/O

 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, NOS TERMOS DO DESPACHO DE FL. 52: "V I 

S T O S, Diante da certidão de fl. 51, NOMEIO Dr. Eder de Moura Paixão, 

OAB/MT 19095 para atuar como curador especial do executado, nos 

termos do art. 72, II, do CPC."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 125734 Nr: 4786-73.2016.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RIBEIRO DOS SANTOS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 14: "V I S T O S, Cuida-se de embargos à execução, 

vertidos contra execução fiscal proposta pelo Município de Juína diante da 

alegada inadimplência do devedor para com recolhimento de contribuição 

de melhoria. A ação/defesa foi proposta por advogado dativo nomeado 

para representar o réu revel, que, à mingua de maiores informações, 

procedeu defesa de mérito por negativa geral, sem se ater a questões 

específicas da excussão. O embargado, por sua vez, refutou a defesa 

apresentada de forma genérica, requereu a improcedência dos embargos 

e o prosseguimento da execução. É o que cabia relatar. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a defesa apresentada 

não traz qualquer oposição ou resistência à pretensão executória, razão 

porque, a solução da quaestio é de singela complexidade. Dessarte, não 

havendo motivos a inquinar a presunção de legalidade que advém do título, 

REJEITO os embargos e NEGO-LHES provimento, determinando o 

prosseguimento da execução. Custas e honorários sucumbenciais pelo 

embargante, os quais ficam arbitrados em 10% do valor da dívida 

exequenda, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. 

Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo Jarbas 

Antônio Dias, inscrito na OAB/MT n. 7842-B, ARBITRO em seu favor 

honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual da 

OAB. EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

Execução Fiscal n. 1221-09.2013.811.0025 – Código 93097. Transitada em 

julgado a presente sentença, arquive-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 112608 Nr: 3970-28.2015.811.0025

 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: ALVARO ALVES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDIFIBRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/0MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO KAZUYOSHI 

KAWASAKI - OAB:OAB-MT 17.555-A

 Processo nº: 2960-27.2007.8.11.0025 (cod. 39063)

Requerente: Maria Cristina da Silva

Requeridos: José Roberto da Silva e Outros

VISTOS.

Manifesta-se a parte autora às fls. 357/358, informando que está com 

graves problemas de saúde e que na data designada para realização da 

audiência de instrução e julgamento irá se submeter a exame de 

ressonância magnética mamária, na cidade de Cuiabá/MT, razão porque, 

com a anuência dos executados, pleiteia a resignação da solenidade.

Em que pese o pedido formulado, não há nos autos qualquer 

documentação comprobatória do atual estado de saúde da exequente, 

nem mesmo eventual guia de exame a justificar sua pretensão.

Da mesma forma, inexiste nos autos qualquer pedido de depoimento 

pessoal das partes, mas tão somente para oitiva das testemunhas 

arroladas, o que, por obvio, evidencia que a presença da exequente na 

solenidade não é indispensável para sua realização.

Razão porque rejeito o pedido de adiamento do ato processual, mantendo 

a audiência já anteriormente designada, devendo os peticionários serem 

comunicados da decisão judicial por qualquer meio de comunicação válido 

e mais célere, além da possibilidade de consulta do andamento processual 

no próprio sistema Apolo.

Publique-se no DJe.

 Às providências.

Juína/MT, 24 de agosto de 2018.

FABIO PETENGILL

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130654 Nr: 2944-24.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZENIL PEDROSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA DE LIMA 
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- OAB:5422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 17: "V I S T O S, Cuida-se de embargos à execução, 

vertidos contra execução fiscal proposta pelo Município de Juína pela 

alegada inadimplência do devedor para com recolhimento de IPTU dos 

anos de 2008, 2009 e 2010. A ação/defesa foi proposta por advogado 

dativo nomeado para representar o réu revel, que, à mingua de maiores 

informações, procedeu defesa de mérito por negativa geral, sem se ater a 

questões específicas da excussão. O embargado, por sua vez, refutou a 

defesa apresentada de forma genérica, requereu a improcedência dos 

embargos e o prosseguimento da execução. É o que cabia relatar. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a defesa 

apresentada não traz qualquer oposição ou resistência à pretensão 

executória, razão porque, a solução da quaestio é de singela 

complexidade. Dessarte, não havendo motivos a inquinar a presunção de 

legalidade que advém do título, REJEITO os embargos e NEGO-LHES 

provimento, determinando o prosseguimento da execução. Custas e 

honorários sucumbenciais pelo embargante, os quais ficam arbitrados em 

10% do valor da dívida exequenda, observando-se o disposto no art. 98, 

§3º, do CPC. Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo 

José Carlos Pereira de Lima, inscrito na OAB/MT n. 5.422-B, ARBITRO em 

seu favor honorários dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela 

atual da OAB. EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do 

Provimento n. 09/2007- CGJ. Traslade-se cópia desta decisão para os 

autos de Execução Fiscal n. 6761-09.2011.811.0025 – Código 86073. 

Transitada em julgado a presente sentença, arquive-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130321 Nr: 2720-86.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J MARTIM BARBARO, JOSE MARTINS BARBARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER HERMES - OAB:16727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA FL. 16: "V I S T O S, Cuida-se de embargos à execução, 

vertidos contra execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual 

diante da alegada inadimplência do devedor para com recolhimento de 

ICMS. A ação/defesa foi proposta por advogado dativo nomeado para 

representar o réu revel, que, à mingua de maiores informações, procedeu 

defesa de mérito por negativa geral, sem se ater a questões específicas 

da excussão. O embargado, por sua vez, refutou a defesa apresentada 

de forma genérica, requereu a improcedência dos embargos e o 

prosseguimento da execução. É o que cabia relatar. FUNDAMENTO e 

DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que a defesa apresentada 

não traz qualquer oposição ou resistência à pretensão executória, razão 

porque, a solução da quaestio é de singela complexidade. Dessarte, não 

havendo motivos a inquinar a presunção de legalidade que advém do título, 

REJEITO os embargos e NEGO-LHES provimento, determinando o 

prosseguimento da execução. Custas e honorários sucumbenciais pelo 

embargante, os quais ficam arbitrados em 10% do valor da dívida 

exequenda, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC. 

Considerando o trabalho desempenhado pelo defensor dativo Eder 

Hermes, inscrita na OAB/MT n. 16.727, ARBITRO em seu favor honorários 

dativos no montante de 03 (três) URH’S da tabela atual da OAB. 

EXPEÇA-SE a certidão de honorários, nos termos do Provimento n. 

09/2007- CGJ. Traslade-se cópia desta decisão para os autos de 

Execução Fiscal n. 3440-68.2008.811.0025 – Código 44167. Transitada em 

julgado a presente sentença, arquive-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 127544 Nr: 946-21.2017.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALPIVA E SELHORST LTDA, ALTAMIR 

ROQUE DAL PIVA, SERGIO JOSÉ SELHORST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Processo nº: 946-21.2017.8.11.0025 (Código: 127544)

Exequente: Estado de Mato Grosso

Executados: Dalpiva & Selhorts Ltda. e Outros

V I S T O S,

Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença apresentado pelo Estado 

de Mato Grosso, buscando a excussão da verba sucumbencial fixada na 

sentença que desproveu os embargos à execução manejados pelos 

vencidos ora executados.

Os cálculos de liquidação, porque discriminados quanto à sua 

periodicidade e índices usados, e pela manifesta singeleza, foram 

apresentados de modo escorreito, acham-se devidamente esclarecidos e, 

por conseguinte, deve-se dar seguimento ao procedimento executório, 

razão porque, determino a intimação dos executados para cumprirem 

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.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intime-se.

Juína (MT), 19 de julho de 2018.

 FABIO PETENGILL,

 Juiz de Direito.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 80139 Nr: 4681-09.2010.811.0025

 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): JOSÉ LINO GERALDO MARTINS RODRIGUES, 

ANGELA REGINA SANSÃO RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, MILTON JOSÉ SCHWERZ - OAB:12.254 SC, PEDRO 

FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 "Vistos etc.Analisando minuciosamente os autos verifico que razão 

assiste aos executados no tocante ao levantamento dos bloqueios renajud 

havidos no decorrer da presente execução, visto que sequer fora 

solicitado pelo exequente o aludido bloqueio (fls. 183-v e 220), agindo o 

Magistrado, à época, de ofício e na contramão do que fora requerido pelo 

exequente (fls. 191/191-v), motivo pelo qual DEFIRO a remoção dos 

bloqueios renajud (fls. 196/197).Outrossim, DESIGNO audiência de 

conciliação/mediação para o dia 13 de setembro de 2018, às 18h00, haja 

vista a possibilidade de acordo entre as partes nesta demanda que já se 

arrasta há mais de 08 (oito) anos sem nenhuma diligência útil para obter a 

satisfação do crédito.DEFIRO a juntada de substabelecimento requerida 

pelo causídico dos executados, no prazo de 05 (cinco) dias.Providencie a 

escrivania as intimações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

Às providências.Juína/MT, 22 de agosto de 2018.VICTOR LIMA PINTO 

COELHOJuiz de Direito"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 140048 Nr: 3431-57.2018.811.0025

 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: FUAD JARRUS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 
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- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Cuida-se de ALVARÁ JUDICIAL para a realização do evento cultural 

denominado “1º FESTIVAL DE PESCA LAGO DA GARÇA”, que será 

realizado no Parque do Lago da Garça e no Bosque do Lago da Garça no 

dia 19 de agosto de 2018, solicitado por FUAD JARRUS FILHO.

Inicial e documentos às fls. 05/11 e 13/13-v.

Parecer Ministerial à fl. 14.

É o relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de pedido de concessão de alvará judicial para o acontecimento 

do aludido evento destinado à confraternização e ao lazer das famílias do 

município.

Analisando os argumentos tecidos na exordial verifica-se que “o evento 

será realizado em área aberta, não havendo delimitação de área, não 

tendo controle das pessoas que adentram ao parque por se tratar de área 

livre, somente sendo identificada a área de pesca, de maneira que o 

pescador respeite a margem do rio...”, o que conduz, consequentemente, 

a improcedência do pedido por nítida ausência de interesse processual.

Conforme bem asseverou o representante do Parquet, compete à 

autoridade judiciária da infância e da juventude, nos termos do art. 149, do 

ECA, disciplinar através de portaria ou autorizar mediante alvará:

“I – a entrada e permanência de criança e adolescente, desacompanhado 

dos pais ou responsável, em:

a) estádio, ginásio e campo desportivo;

b) bailes ou promoções dançantes;

c) boates ou congêneres;

d) casa que explore comercialmente diversões eletrônicas;

e) estúdios cinematográficos, de teatro, rádio ou televisão.

II – a participação de criança e adolescente em:

a) espetáculos públicos e seus ensaios;

b) certames de beleza.”

E nesta toada, a Portaria nº 01/2018/GAB – 2º Semestre, deste Juízo, 

assim dispõe em seu art. 4º, verbis:

“Art. 4º. São terminantemente proibidas a entrada e a permanência de 

criança e de adolescente desacompanhado de responsável, salvo 

mediante alvará judicial e, quando for o caso, em bailes, boates, 

promoções dançantes, festas pagas e demais eventos abertos ao público, 

tendo locais físicos determinados e delimitados, com respectivo controle 

de entrada e saída (eventos públicos festivos); (grifo nosso)

Assim sendo, tendo em vista que o evento será aberto ao público em geral 

e não terá local físico determinado e delimitado, com respectivo controle de 

entrada e saída, a parte autora carece de interesse processual, vez que 

eventual alvará judicial concedido por este Juízo restringe-se justamente 

quanto à regulamentação da entrada e permanência de menores em 

evento (nos moldes da Portaria anteriormente citada), o que não é o caso 

dos autos.

Neste diapasão, o atual CPC prevê que:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” (grifo 

nosso)

O interesse processual ou interesse de agir refere-se sempre à utilidade 

que o provimento jurisdicional pode trazer ao demandante. Para a 

comprovação do interesse processual é preciso a demonstração de que 

sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não 

pode ser satisfeita. Daí surge a necessidade concreta da tutela 

jurisdicional e o interesse em obtê-la (interesse/necessidade).

A necessidade surge da resistência do obrigado no cumprimento 

espontâneo do que foi pactuado ou determinado por lei ou ainda em 

decorrência da indispensabilidade do exercício da jurisdição para a 

obtenção de determinado resultado. Essa última situação ocorre nas 

chamadas ações constitutivas necessárias nas quais o exercício da 

jurisdição para a obtenção do resultado pretendido é indispensável.

O interesse processual pressupõe, além da correta descrição da alegada 

lesão ao direito material, a aptidão do provimento solicitado para protegê-lo 

e satisfazê-lo. Portanto, cabe ao demandante escolher o procedimento e o 

provimento adequados à situação fática deduzida (interesse/adequação).

Dessa forma, constatada a ausência de interesse processual a extinção 

do feito é medida que se impõe, haja vista ser condição de admissibilidade 

da demanda.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO TOTALMENTE 

IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do 

CPC.

Defiro a gratuidade da justiça à parte autora.

Ciência ao Parquet.

Transitada em julgado e se nada for requerido, arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

Juína/MT, 15 de agosto de 2018.

VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 140048 Nr: 3431-57.2018.811.0025

 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: FUAD JARRUS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGÊNIO BARBOSA DE QUEIROZ 

- OAB:12457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO

"Ante ao exposto e por tudo que dos autos constam, JULGO 

TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido contido na inicial e DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inciso VI, do CPC.Defiro a gratuidade da justiça à parte autora.Ciência ao 

Parquet.Transitada em julgado e se nada for requerido, arquivem-se os 

autos com as cautelas de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências.Juína/MT, 15 de 

agosto de 2018.VICTOR LIMA PINTO COELHO

Juiz de Direito"

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137717 Nr: 1742-75.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANEY DOS PASSOS TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Ante o exposto, CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA a VANEY DOS 

PASSOS TORRES, mediante as seguintes medidas cautelares:a) 

COMPARECIMENTO do acusado em todos os atos do processo, estando o 

beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação a este 

Juízo;b) PROIBIÇÃO de acesso ou frequência a bares e prostíbulos;c) 

PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Juína por período superior a 15 

dias sem prévia comunicação;EXPEÇA-SE ALVARÁ de SOLTURA, salvo 

se por outro motivo estiver preso, ficando o acusado ADVERTIDO de que 

o descumprimento das medidas cautelares acima determinadas poderá 

redundar na aplicação de outras medidas que garanta a instrução 

processual, inclusive prisão preventiva.No ato da soltura, DEVERÁ o Sr. 

Meirinho LER expressamente tais condições, alertando-se das 

consequências do descumprimento.RECOLHA-SE eventual mandado de 

prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional de Mandados de Prisão 

– BNMP 2.0.INTIMEM-SE o acusado e às testemunhas para comparecerem 

à audiência designada.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139295 Nr: 2939-65.2018.811.0025
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24419/O, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427-O/MT, SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - 

OAB:3749-MT

 Vistos, Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva ou 

liberdade provisória formulado pela Defesa do acusado SAMUEL 

NASCIMENTO LIMA, alegando, preliminarmente, que ele “foi interditado em 

razão de sua incapacidade para exercer os atos da vida civil, consoante 

se verifica nos autos nº. 4187-76.2012.811.0025, possuindo o encargo de 

curadora a Sra. Osmarina Medeiros de Lima, genitora do segregado”, 

razão por que requer a suspensão do processo, nos termos dos arts. 152 

e 386, VI, do CPP. Aduz que é primário, possui residência fixa e reside 

com os pais. Porém, não desenvolve atividade laborativa devido as graves 

sequelas decorrentes de um espancamento e ao fato de encontrar-se 

interditado. Alegou ainda que o acusado é portador de doenças graves 

(sequelas decorrentes traumatismo cranioencefalico com hemorragia 

subdural e sub-aracnóide, com rebaixamento da consciência), 

aguardando perícia médica agendada para o dia 23/04/2019, na POLITEC 

de Cuiabá/MT. Alternativamente, requereu a concessão da prisão 

domiciliar, salientando que o CDP de Juína está assolado de doenças, tais 

como “sarnas, coceiras, tuberculose, hanseníase, HIV entre outros”, e 

não dispõe de profissionais da área de saúde para atender os presos e, 

além disso, o CDP sofrendo um surto de hanseníase entre os presos (fl. 

51-90). Instado a manifestar o Ministério Público manifestou pelo 

indeferimento de todos os pedidos formulados pela Defesa (fl. 91-96). 

Muito bem. 1. DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA Presentes os requisitos 

exigidos pelo art. 41 do CPP, cuja imputação encontra respaldo nos 

elementos inquisitoriais, RECEBO a denúncia oferecida. CITE(M)-SE o(a, s) 

ACUSADO(A, S) supramencionado(a, s) para, nos termos do art. 396 do 

CPP: Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação ora formulado. 

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 42926 Nr: 2359-84.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZENILDO DUARTE BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante o exposto, considerando que o recuperando ZENILDO DUARTE 

BATISTA solicita transferência de cumprimento de pena para a Comarca 

de Espigão do Oeste/RO, DECLINO da competência, ex vi dos arts. 1º, 66, 

V, “g”, 86 e 103, todos da LEP, REMETENDO-SE os autos ao Juízo da Vara 

de Execuções Penais daquela Comarca, a fim de dar continuidade ao 

cumprimento da pena e consequente fiscalização por àquele Juízo.Para 

tanto, SOLICITE-SE ao Juízo da Vara de Execução Penal daquela Comarca 

ANUÊNCIA para que o recuperando possa lá cumprir a pena no regime 

SEMIABERTO.Com a anuência, INTIME-SE o recuperando para comparecer 

naquele Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de dar continuidade no 

cumprimento de sua pena, SOB PENA de o NÃO COMPARECIMENTO 

implicará em REGRESSÃO CAUTELAR do regime semiaberto para o 

fechado.CIÊNCIA ao Ministério Público, à Defesa e à Equipe de 

Monitoramento Eletrônico para providências quanto à transferência do 

equipamento eletrônico (tornozeleira) do recuperando.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE, servindo esta como OFÍCIO/ALVARÁ de 

DESLOCAMENTO.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139958 Nr: 951-12.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAOZINHO CORREIA DE AMERCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Execução Número: 951-12.2005.811.0042

Nome Reeducando: Joãozinho Correa de Amercê

Condenações:

Pena: 6a 2m 20d

Data Condenação: 12/06/1996

Data do Fato: 12/06/1996

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 27a 2m 0d

Data Condenação: 29/03/1999

Data do Fato: 29/03/1999

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 6a 7m 21d

Data Condenação: 29/03/1999

Data do Fato: 27/03/1999

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 8a 3m 0d

Data Condenação: 29/03/1999

Data do Fato: 05/03/1999

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Pena: 7a 4m 0d

Data Condenação: 30/10/2013

Data do Fato: 09/02/1999

Fração para Livramento Condicional: 1/2 - Comum Reincidente

Fração para Progressão Regime: 1/6 - Comum

Interrupções

 Data Inicial:14/08/1998

Data Final:29/03/1999

Data Inicial:20/06/1998

Data Final:24/06/1998

Data Inicial:23/09/2008

Data Final:12/12/2008

Data Inicial:02/05/2016

Data Final:16/08/2016

Remições:

 Quantidade de Dias: 193

Quantidade de Dias: 302

Quantidade de Dias: 119

Quantidade de Dias: 22

Data de Prisão Definitiva: 12/06/1996

Regime atual: Fechado

Informações para progressão de regime

Próximo regime: Semiaberto

Data base para progressão: 21/10/2016

Data para progressão de regime: 15/02/2021

Informações sobre livramento condicional

Data base para Livramento: 12/06/1996

Data Livramento Condicional: 25/08/2023

Informações sobre término da Pena

Pena Restante a partir da data atual: 32a 9m 23d

Pena Cumprida até data Atual: 21a 0m 20d

Data do Término da Pena: 17/06/2051

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139958 Nr: 951-12.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAOZINHO CORREIA DE AMERCE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 1407, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139958 Nr: 951-12.2005.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAOZINHO CORREIA DE AMERCE
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.025

 Vistos,

Diante da chegada do PEP, PROCEDA-SE a realização de NOVO cálculo, 

observando-se as considerações apontadas pelo Ministério Público à f. 

1.361.

Após, VISTA à Defesa e ao Ministério Público para manifestação, 

conforme Resolução n. 113/2010 do CNJ e CONCLUSOS para deliberação.

Sobre o pleito de comutação de pena formulado pelo recuperando, 

CERTIFIQUE-SE o Sr. Gestor Judiciário acerca do preenchimento dos 

requisitos aludidos no Decreto Presidencial.

Após, VISTA ao Ministério Público e CONCLUSOS para deliberação.

Sem prejuízo, INTIME-SE o recuperando JOAOZINHO CORREIA DE 

AMERCE para INFORMAR sobre a possibilidade de constituir advogado(a) 

para patrocinar sua defesa, o que poderá ser declarado ao Sr. Meirinho e 

devidamente certificado nos presentes autos

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138346 Nr: 2263-20.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENIVALDO CARDOSO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

INDEFIRO o pedido de avaliação de estado psíquico da personalidade do 

acusado, isso por que da análise dos autos não vislumbro nenhum 

elemento que justifique a medida. Todavia, nada impede que seja 

novamente requerido no decorrer da instrução processual.

No mais, os argumentos da defesa são insuficientes para a extinção do 

processo neste momento processual, sendo necessária a instrução para 

garantir o exaurimento das provas e garantir a ampla defesa, razão por 

que CONFIRMO o recebimento da denúncia;

DESIGNO audiência de INSTRUÇÃO e JULGAMENTO para o dia 

24/09/2018, às 15h30min, ocasião em que se tomará o depoimento das 

testemunhas de acusação e de defesa e se procederá ao interrogatório 

do acusado;

Havendo testemunhas residentes fora dos limites territoriais desta 

Comarca, DEPREQUE-SE sua inquirição (art. 222, caput, do CPP). Para os 

fins do art. 222, § 2º, do CPP, FIXO o PRAZO DE 30 DIAS para 

cumprimento das precatórias. INTIMEM-SE as partes da expedição das 

precatórias, a fim de que acompanhem seu cumprimento diretamente no 

Juízo deprecado. De tudo, CERTIFIQUE-SE;

INTIMEM-SE as testemunhas e o acusado;

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136913 Nr: 1177-14.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ALEXANDRE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos. Insistindo o MP na oitiva das testemunhas faltantes, REDESIGNO a 

audiência para o dia 24/09/2018, às 14h. VISTA ao MP para no prazo de 5 

(cinco) dias manifestar quanto ao endereço da testemunha Andréia. Se 

residente fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). EXPEÇA-SE MANDADO DE 

CONDUÇÃO COERCITIVA para a testemunha Antônio Marcos da Silva 

Borges. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117647 Nr: 21-59.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO MODOLO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de LEONARDO MODOLO SILVEIRA, qualificado nos autos, como 

incurso nas penas do art. 147 e art. 129, § 9º do CP, c/c art. 7º, incisos I e 

II, da Lei nº. 11.340/06.

A denúncia foi recebida no dia 11 de fevereiro de 2016 (f. 33-35).

 Citado, o acusado apresentou defesa preliminar à fl. 39-41.

 Designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi 

decretada a revelia do acusado (f. 44 e 51).

 O Ministério Público apresentou alegações finais, requerendo a 

absolvição do acusado, em razão da ausência de informações mínimas 

acerca da localização da vítima, atrelado ao desinteresse no deslinde da 

presente causa (f. 56).

A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais pugnando pela 

absolvição do acusado (f. 58).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 A convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados objetivos e 

indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento 

em arbítrio. É princípio fundamental do Processo Penal que o acusado 

somente deve ser condenado quando o juízo, na forma legal, tenha 

estabelecido os fatos que fundamentam a sua autoria e culpabilidade, com 

completa certeza.

 Pois bem, a imputação que pesa sobre o acusado diz respeito à prática 

do delito tipificado no art. 147 e art. 129, § 9º do CP, c/c art. 7º, incisos I e 

II, da Lei nº. 11.340/06.

Passaremos, portanto, a análise da materialidade e autoria dos delitos 

capitulados na denúncia.

DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge do boletim de ocorrência (f. 07); termo de 

depoimento e declarações (fl. 08/09); pedido de providências protetivas 

(fl. 12-14); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 

19/20), bem como auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico 

para localização de lesões (fl. 17/18).

 DA AUTORIA

Analisando atentamente o caderno processual, entendo que não existem 

elementos a demonstrar a autoria do delito.

Com efeito, não há depoimento em juízo da vítima confirmando suas 

declarações prestadas durante a fase extrajudicial ou informações 

mínimas para sua localização.

Do mesmo modo, o acusado não compareceu na audiência, sendo 

necessário decretar sua revelia.

Sendo assim, não obstante tenha sido suspeito, verifico a inexistência de 

um conjunto probatório mínimo para alicerçar a condenação, de modo que 

a absolvição pelo crime descrito na peça acusatória é medida que se 

impõe.

Julgado que sintetiza esse entendimento:

“(...) Não há falar em condenação, tendo em vista a ausência de 

elementos judicializados que comprovem, extreme de dúvidas, a 

materialidade e autoria delitivas. Caso dos autos em que os depoimentos 

apresentados extrajudicialmente, pela vítima e demais informantes, não 

foram reproduzidos e confirmados em juízo. Observância do disposto no 

artigo 155, do Código de Processo Penal. Absolvição que se impõe.” 

Apelação desprovida. (Apelação Crime nº 70066681461, 7ª Câmara 

Criminal do TJRS, Rel. José Antônio Daltoe Cezar. j. 12.11.2015).” (grifo 

nosso)

Sendo assim, diante do princípio basilar do direito penal moderno e 

democrático, incidem, no caso, os postulados constitucionais da 

presunção de inocência e da reserva legal em sua maior expressão, para 

fundar a absolvição do acusado, pela aplicação da máxima in dubio pro 

reo.

 Ante ao exposto, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ABSOLVO o 

acusado LEONARDO MODOLO SILVEIRA, dos crimes a ele imputado.
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Transitada em julgado e observadas as formalidades legais, dê-se BAIXA 

na culpa, PROCEDENDO-SE com as comunicações de praxe e 

ARQUIVEM-SE.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139653 Nr: 3186-46.2018.811.0025

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AAMSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SOKOLOVICZ DA 

COSTA - OAB:24419/O

 Vistos,

VISTA ao Ministério Público.

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 139841 Nr: 3301-67.2018.811.0025

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAERTE APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

VISTA ao Ministério Público.

Após, CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 133414 Nr: 4712-82.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Código de rastreabilidade: 81120183609983

Documento: CARTA PRECATORIA CODIGO 133414.pdf

Remetente: SECRETARIA DA 3ª VARA - JUÍNA ( PAULO RICARDO 

PASSINATO AMORIM )

Destinatário: CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - PORTO DOS GAÚCHOS ( TJMT 

)

Data de Envio: 24/08/2018 17:02:51

Assunto: RÉU PRESO - ENVIO DE CARTA PRECATÓRIA E DOCUMENTOS 

COM FINALIDADE DE INQUIRIR TESTEMUNHA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 101338 Nr: 2368-36.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos. Tendo em vista a manifestação do MP, DESIGNO a audiência para 

o dia 08/02/2019, às 15h30min. INTIMEM-SE. SAEM os presentes 

intimados. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110710 Nr: 2916-27.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO NERA DAMIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Vistos. Tendo em vista que o réu não foi intimado, REDESIGNO a 

audiência para o dia 31/10/2018, às 17h10min. VISTA ao MP para no prazo 

de 5 (cinco) dias manifestar quanto ao endereço do acusado. Se 

residente fora dos limites territoriais desta Comarca, DEPREQUE-SE sua 

inquirição (art. 222, caput, do CPP). SAEM os presentes intimados. 

CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4066 Nr: 206-35.1995.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO NOBRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 CERTIFICO QUE AS PARTES FORAM DEVIDAMENTE INTIMADAS DA 

SENTENÇA DE PRONÚNCIA ÀS FLS. 74-76, A QUAL PRECLUIU SEM QUE 

NADA FOSSE APRESENTADO OU REQUERIDO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 95600 Nr: 3918-03.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SVDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO LOPES DE SOUZA - 

OAB:3.682-A/MT

 Vistos,

DEFIRO o pleito de fl. 159-161, devendo o acusado manter a distância 

mínima de 200 metros da vítima, conforme determinado anteriormente, 

salientando-o que o descumprimento das medidas cautelares redundarão 

na revogação da prisão domiciliar.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000520-97.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

MANOEL DA GUIA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte autora para comparecer na 

audiência de Instrução e Julgamento designada para o dia Tipo: Instrução 

e Julgamento Sala: Gabinete Data: 02/10/2018 Hora: 13:30, fazendo-se 

acompanhar da parte autora e testemunhas, conforme determinado pela 

portaria nº 053/2016, devendo ser apresentado rol de testemunhas no 

prazo legal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 259147 Nr: 1493-69.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Martins Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadeska Calmon Freitas - 
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OAB:11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400

 Intimar o advogado da parte requerida da R. Decisão de fls. 183/185, cuja 

parte final transcrevo:" Assim, por ser a incompetência invocada pelo 

magistrado relativa, não tendo a parte oposto a devida exceção, no prazo 

legal, resta operada a preclusão, prorrogando-se a competência firmada, 

conforme dispõe o art. 65, ipsis litteris: “Art. 65. Prorrogar-se-á a 

competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de 

contestação.” Neste trilhar, observo que o requerido, conforme se aufere 

da contestação apresentada às fls. 129/141, não invocou em preliminar a 

incompetência do juízo da vara especializada em que o feito tramitava, 

razão pela qual a competência restou prorrogada. Saliento que em razão 

do feito já estar em fase adiantada, deve ser atribuída ao Juízo da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, onde 

fora distribuída a ação e realizados todos os atos processuais, restando 

apenas a prolação de sentença. Por todo exposto, com fulcro no art. 951 

e 953, I, do CPC, SUSCITO conflito negativo de competência. REMETAM-SE 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para apreciação. Intimem-se. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste/MT, 08 de agosto de 2018. Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima - Juíza de Direito."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 158859 Nr: 1616-77.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvoney Batista Anzolin - 

OAB:8122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 Intimar o advogado da parte autora para informar nos autos dados 

bancarios para posterior transferencia, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256333 Nr: 210-11.2018.811.0011

 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: LM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Chaves Lira - OAB:6.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celia Regina de Mattos 

Prado - OAB:8961

 De proêmio, determino a imediata retificação dos autos para que seja 

processado e julgado como SEGREDO DE JUSTIÇA, haja vista tratar-se a 

presente ação de dissolução de união estável.

Cite-se a parte ré para que compareça a sessão de conciliação/mediação 

designada para o dia 04 de abril de 2018, às 13h00min, devidamente 

acompanhado por seu advogado, a ser realizada pelo 

Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania – CEJUSC desta Comarca de Mirassol, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência.

Intime-se o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 

334 do NCPC.

As partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10, art. 334, do NCPC).

Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à oralidade 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida 

ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do Estado.

Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

Não obtida a autocomposição, sairá a parte ré devidamente intimada para 

a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo 

inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344, do NCPC).

Cumpra-se.

Mirassol D’ Oeste – MT, 08 de fevereiro 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.: 246823 Nr: 1536-40.2017.811.0011

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cecília da Silva Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Valdir da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUELLEN MENEZES BARRANCO - 

OAB:15667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. DEFIRO em parte o pedido de fls. 280/288, razão pela qual 

determino a expedição de Alvará Judicial para: a) levantamento dos 

valores correspondentes às herdeiras maiores, cada qual no valor de R$ 

150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nas contas ora informadas, 

enquanto que, no que se refere ao valor da menor Gabriela, tal deverá ser 

depositado na conta judicial vinculada ao presente feito, também no 

mesmo valor citado; b) alienar os imóveis rurais apontados em fls. 281, 

conforme avaliação já constante nos autos, com a competente prestação 

de contas.Saliento que os Alvarás deverão ser expedidos em separado, 

conforme requerido pela inventariante e acima explicitado.Advirto ainda 

que deverão os valores obtidos das referidas alienações serem 

depositados na Conta Única do Tribunal de Justiça deste Estado em conta 

vinculada ao presente feito, a fim resguardar interesse das herdeiras. 

Outrossim, DETERMINO que a Secretaria de Vara diligencie junto à Conta 

Única do TJMT, acerca da possibilidade de individualização dos valores 

pertencentes à menor dos das demais herdeiras, tendo em vista a 

necessidade de apuração dos rendimentos sobre os respectivos 

valores.No mais, CUMPRA-SE o remanescente da decisão de 

fls.265/267.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Mirassol D’ 

Oeste/MT, 15 de agosto de 2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240939 Nr: 3390-06.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson Ferreira Pessoa Estevam

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristina Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15.359-B, 

Luciana Costa Pereira - OAB:17.498, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, intimo o advogado da parte autora para manifestar 

no prazo legal, acerca da certidão do oficial de justiça de fls. 68, cujo o 

teor transcrevo: Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, 

encontrando com ADILSON FERREIRA PESSOA ESTEVAM, INTIMEI-O do 

inteiro teor do r. mandado, que bem ciente ficou após a leitura, recebeu a 

contrafé e cópia da inicial que lhe ofereci, exarando sua nota de ciente no 

r. mandado. Dou fé. Mirassol D'Oeste, 08 de agosto de 2018. Wilson José 

Pereira, Oficial de Justiça.

 Mirassol D’Oeste – MT, 24 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 256399 Nr: 235-24.2018.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Teófilo de Souza Sobrinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Santos de Paula - 

OAB:20.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 C E R T I D Ã O

 Certifico e dou fé que, a parte requerida apresentou contestação às fls. 

55/63, no prazo legal, abre vistas dos autos à parte autora, para 

manifestar sobre a contestação apresentada.

 Mirassol D’Oeste – MT, 24 de Agosto de 2018.

 CLEUSA ROBERTO DO CARMO

 Gestora Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 252374 Nr: 4264-54.2017.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Patricia de Carvalho Melquiades

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselda de Andrade Rodrigues 

- OAB:17.414

 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 4264-54.2017.811.0011 - 252374

ESPÉCIE: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: Patrícia de Carvalho Melquiades, CPF: 00462360156 RG: 

1571540-0 SSP MT Filiação: Rubens Carvalho e Rosa Marli de Carvalho 

data de nascimento: 24/07/1982, brasileiro(a), natural de Araputanga-MT, 

casado(a), técnica em enfermagem, Endereço: Av. Joaquim Cunha, Nº 

612, Bairro: Alto da Boa Vista, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

PARTE RÉ: Executados (as): Ympactus Comercial Ltda, CNPJ: 

11699325000188, brasileiro (a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Nº 451, Sala 2002/2003 - 

Edifício Pedro Tower, Bairro: Enseada do Suá, Cidade: Vitória-ES

CITANDO (A, S): Executados (as): Ympactus Comercial Ltda, CNPJ: 

11699325000188, brasileiro (a), natural de Acorizal-MT, solteiro(a), 

Endereço: Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Nº 451, Sala 2002/2003 - 

Edifício Pedro Tower, Bairro: Enseada do Suá, Cidade: Vitória-ES

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/09/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 3.191,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte requerida 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: PATRÍCIA DE CARVALHO MELQUIADES, brasileira, 

casada, servidora pública estatual, natural de Araputanga – MT, portadora 

de Cédula de Identidade RG: 1.571.540-0 – SSP/MT, inscrita no CPF sob o 

n° 004.623.601.-56, e-mail: vagnermelquiadess@hotmail.com, celular (65) 

9.9997-3631, residente e domiciliado na AV. : Joaquim Cunha, nº 612, 

bairro: Alto da Boa Vista, município de Mirassol D’Oeste – MT, neste ato 

representada por sua advogada Giselda de Andrade Rodrigues inscrita na 

OAB/MT sob o nº 17.414/0, que esta subscreve (mandando anexo), com 

endereço na rua: Mariano Rodrigues Paiva, nº 3.725, Centro, de Mirassol 

D’Oeste – MT, local indicado para receber informações, com fulcro nos 

artigos 509, inciso II, e art. 511, bem como o artigo 318 seguintes, todos do 

CPC, e artigos 95 e 97, do CDC, propõem: AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA, em face de YMPACTUS – COMERCIAL – LTDA – TELEFREE e 

seus sócios, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ sob o nº 

11.669.325/0001-88, com sede na Av: Nossa Senhora dos Navegantes, 

nº 451, sala 2002/2003 – Edifício Pedro Tower, bairro: Enseada do Suá, 

CEP: 29.050.335 – Vitoria – ES, o que se faz pelos fundamentos de fato e 

de direito a seguir aduzidas.

 “Pedidos de liquidação e cumprimento da sentença devem ser 

apresentados por meio de ações individuais e autônomas, não vinculas 

por dependências ao processo n° 0800224-44-2013.8.01.0001 ou ao 

incidente nº 0005902-34.20178.01.0001, e podem ser processados no 

foro do domicilio do interessado”. Por intermédio de sua procuradora vem 

propor provas que possui vinculo com a YMPACTUS COMERCIAL – LTDA 

– TELEXFREE e seus sócios, em seu favor um titulo Executivo Judicial, de 

ação principal. Que transitou em julgado no dia 31/03/2017. Trata-se de 

Titulo Judicial resultado de Ação Civil Publica sob o nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, ajuizada pelo Ministério Publico Estadual do 

Acre em face de YMPACTUS COMERCIAL – TELEXFREE e seus sócios, 

representante no Brasil da Empresa Norte Americana – Telexfree INC, 

comercializadora do serviço de que se constituía em pirâmide financeira. 

Que culminou com a prolação da Sentença, com transito em julgado no dia 

31/03/2017, que declarou nulos todos os contratos/negócios jurídicos 

firmados entre a Requerida, apresentando diversas abordagens acerca 

do conceito. Nesta sentença, a Ação de liquidação e Cumprimento da 

Sentença, poderá ser promovida pela vitima e seus sucessores, 

culminando com o surgimento de uma obrigatoriedade da parte, te tornar 

esse titulo judicial certa, liquida, e exigível. Tal decisão resulta no 

necessário da Requerente ingressar com a “Ação de Liquidação e 

Cumprimento de Sentença”, como meio jurídico e eficaz para efetivo 

ressarcimento dos investimentos e bonificações que a empresa prometeu 

e cada contratante, em especial a Autora.

 Objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão liquidando, 

chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para completa 

a definição da norma jurídica individualizando, a fim que essa decisão 

possa ser objeto de execução. A requerente, vem informar que comprou 

na data de 05/03/2013, 01 kit de conta voip 99 telexfree na modalidade 

AdCentral Family, perfazendo um total de R$ 2.850,00. Cumpre também 

informar que a autora, conseguiu regastar/sacar uma quantia R$ 1.296,20, 

tendo a resgatar ainda o valor R$1.553,80 devendo o liquidante corrige-lo 

monetariamente (juros legais e mora). Por tudo, a requerente solicitou o 

pedido da gratuidade da justiça, no termos do art. 98 e seguintes da lei 

13.105/2015 CPC.

DOS PEDIDOS: A) Que seja recebida a presente Ação para Liquidação da 

Sentença, pelo rito comum processando-se na forma do artigo 509, II, do 

CPC. B) Sejam concedidos a requerente os benefícios da justiça gratuita 

nos termos do art. 98 e seguintes da Lei 13.105/2015 CPC. Requeiro, 

ainda, que o beneficio abranja a todos os atos do processo. C) A 

citação/intimação da Empresa Requerida, na pessoa do seu advogado, 

para os termos de presente ação, com base no artigo 511, do CPC. D) 

Caso se faça necessária, requer-se, desde já, a ser determinado À 

Requerida que apresente planilha detalhada de todos os lançamentos 

efetuados a titulo de credito da parte autora. E) A remessa dos autos ao 

liquidante/ contador judicial, para atualizar os valores R$11.740,80 (um mil 

quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos), devendo o liquidante 

corrigi-lo monetariamente (juros e mora), sujeitos a juros legais desde a 

citação que se deu em 29/07/2013 até a data do Transito e Julgado 

31/03/2017. F) Seja prolatada sentença fixando o “quantum debeatur”, de 

forma a permitir o inicio da execução forçada; e G) Por fim, a condenação 

da requerida ao pagamento de custas processuais e ao pagamento de 

10% de honorários advocatícios nos parâmetros previstos no art. 85, 

paragrafo 2º do CPC. Protesta provar o alegado por todos os meios de 

provas em Direito admitido, especialmente, a juntada de novos documentos 

que se fizerem necessários. Da a presente causa o valor R$3.191,00 

(três mil, cento e noventa e um reais).

 DESPACHO: Defiro o pedido formulado às fls. 100, 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, 18 de maio de 2018. Edna Ederli Coutinho, Juíza de Direito em 

Substituição Legal.

 Eu, Mariana Brenda R. N. DE Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 24 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.: 90195 Nr: 3760-29.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Disal Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Nascimento Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - OAB:3884, 

Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:11.054-A - MT, Tenille 

Pereira Fontes - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Wagner Gobati de 

Matos - OAB:

 INTIMAR o procurador da parte exequente bem de como determinado na r. 

decisão das fls. 156, (V), também disponível no site do TJ/MT, que Vossa 

Senhoria se manifeste do que de direito, acerca do prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 233495 Nr: 3911-82.2015.811.0011

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geisy Gomes dos Santos Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Neves Costa - 

OAB:12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente bem de como determinado na r. 

decisão das fls. 72, par.(V), também disponível no site do TJ/MT, que 

Vossa Senhoria se manifeste do que de direito, acerca do prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 2241 Nr: 8-50.1989.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centro Oeste Veículos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto da Silveira 

Nunes - OAB:3059-MT

 INTIMAR o procurador da parte exequente bem de como determinado na r. 

decisão das fls. 189, par.(V), que vossa Senhoria se manifeste/ pugne o 

que de direito, acerca do prazo de 15 (quinze) dias. Decisão também 

disponível no site do TJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 134583 Nr: 2138-41.2011.811.0011

 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: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 

Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Graicy Hellen Greco Mendes Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, Milton Martins Mello - OAB:3811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iuri Seror Cuiabano - OAB: 

10.838

 INTIMAR o procurador da parte exequente bem de como determinado na r. 

decisão das fls. 151, par.(V), que vossa Senhoria se manifeste/ pugne o 

que de direito, acerca do prazo de 15 (quinze) dias. Decisão também 

disponível no site do TJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 240684 Nr: 3261-98.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coop. de Cred. de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT - Sicredi Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B M de Moraes Kruger & Kruger Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente bem de como determinado na r. 

decisão das fls. 70, par.(V), que vossa Senhoria se manifeste/ pugne o 

que de direito, acerca do prazo de 15 (quinze) dias. Decisão também 

disponível no site do TJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 169947 Nr: 3711-80.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional - Cuiabá-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Frigosafra Empreendimentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Henrique Ulhoa - 

OAB:134007

 INTIMAR o procurador da parte exequente bem de como determinado na r. 

decisão das fls. 326, par.(V), que vossa Senhoria se manifeste/ pugne o 

que de direito, acerca do prazo de 15 (quinze) dias. Decisão também 

disponível no site do TJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 148898 Nr: 4357-27.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. do 

Sudoeste de MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Aparecida de Morais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente bem de como determinado na r. 

decisão das fls. 193, par.(V), que vossa Senhoria se manifeste/ pugne o 

que de direito, acerca do prazo de 15 (quinze) dias. Decisão também 

disponível no site do TJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 171167 Nr: 4053-91.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Cooperativa de C.L.A.A.do Oeste MT-Sicredi 

Sudoeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariano Tavares Junior-ME, Mariano Tavares 

Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente bem de como determinado na r. 

decisão das fls. 86, par.(V), que vossa Senhoria se manifeste/ pugne o 

que de direito, acerca do prazo de 15 (quinze) dias. Decisão também 

disponível no site do TJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 235123 Nr: 229-85.2016.811.0011

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Krindges Industrial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Tapajós Confecções Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Longo - OAB:25652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente bem de como determinado na r. 

decisão das fls. 60, par.(V), que vossa Senhoria se manifeste/ pugne o 

que de direito, acerca do prazo de 15 (quinze) dias. Decisão também 

disponível no site do TJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 228481 Nr: 1026-95.2015.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A Gás Comercio de Gas Liquefeito de 

Pedtroleo Ltda, Bruno Henrique Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Terezinha Melo de 

Oliveira - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o procurador da parte exequente bem de como determinado na r. 

decisão das fls. 110, par.(V), que vossa Senhoria se manifeste/ pugne o 

que de direito, acerca do prazo de 15 (quinze) dias. Decisão também 

disponível no site do TJ/MT.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 245316 Nr: 717-06.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elias Mendes Leal Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdinei Rodrigues 

Salgueiro - OAB:14862

 INTIMAR o procurador da parte requerida de que os autos encontram -se 

com vistas, assim sendo, como determinado pra v. Senhoria que 

apresente alegações finais, acerca do prazo legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima

 Cod. Proc.: 214124 Nr: 2767-10.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda do Municipio de Mirassol D`Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rarea Consultoria Ambiental s/s Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Rodrigues da Silva - 

OAB:17.872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 2767-10.2014.811.0011 – Código: 214124

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE AUTORA: A Fazenda do Município de Mirassol D’Oeste, CNPJ: 

03.755.477/0001-75, brasileiro (a), prefeitura municipal, Enderenço: Rua 

Antônio Tavares, nº 3.310, Bairro: Centro, Cidade: Mirassol D’Oeste – MT.

 PARTE RÉ: Rarea Consultoria Ambiental S/s Ltda, CNPJ: 11529953000168, 

brasileiro (a), Endereço: Rua Antônio Martins da Costa 390, Cidade: 

Mirassol D'oeste-MT

CITANDO (A, S): Executados (as): Rarea Consultoria Ambiental S/s Ltda, 

CNPJ: 11529953000168, brasileiro (a), Endereço: Rua Antônio Martins da 

Costa 390, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.607,16

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte executada 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 ( trinta) 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 FAZENDA DO MUNICIPIO D OESTE, inscrita no 

CNPJ sob o nº 03.755.477/0001-75, com sede na RUA ANTONIO 

TAVARES, nº 3310, CENTRO, MIRASSOL D’OESTE – MT, CEP: 78.280-000, 

por seu representante legal, ao final assinado, com fundamentação na Lei 

6.830, de 22 de setembro de 1980, propõem a presente EXECUÇÃO 

FISCAL, representada pelas Certidões de Divida Ativa: 14495/2014, 

14456/2014 que fazem parte integrante dos autos, como se transcrita 

estivesse contra: RAREA CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA, CNPJ: 

11.529.953/0001-68. IE: estabelecido RUA ANTONIO MARTINS DA COSTA, 

390, CENTRO em MIRASSOL D’OESTE, estado de MT, CEP: 78280-000. 

Responsável (is) pela firma sob a inscrição municipal, 3279, sito na Rua 

Antônio Martins da Costa, n° 390, CENTRO, atividades: SERVIÇOS 

ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, com um débito de R$ 

1.607,16, por ser devedor dos tributos/exercícios: I.S.S.Q. N/2010-0, 

I.S.S.Q. N/2010-1. Que seja ordenado à citação do (a) devedor (a) ou a 

quem de direito para que no prazo de 05 (cinco) dias efeitue o pagamento 

do debito apontado na (s) Certidão (ões). Atualizado monetariamente, com 

os acréscimos legais, honorários e custas processuais, ou garanta a 

execução na forma do disposto no artigo 9º da lei 6830/80, sob pena de 

penhora de bens suficientes para integrar satisfação do debito. Requer 

ainda, que na hipótese do executado (a) não oferecer bens de penhora e 

caso esta não se realizar desde logo, em virtude de não ser encontrado, 

se proceda ao arresto e a subsequente penhora, ficando o Oficial 

autorizado a cumprir a diligencia na forma preceituada no paragrafo 2º do 

artigo 172 do CPC. Protestando pelas provas a serem produzidas. Valor 

da causa R$ 1.607,16, calculados nos termos da C.D.A.

 DESPACHO: Vistos. DEFIRO pedido de fl. 34, razão pela qual SE CITE o 

executado por edital, nos termos do art. 8º, inciso IV da Lei nº 6.830/80. 

Caso transcorrido o prazo in albis, NOMEIO desde já como curador 

especial a Defensoria Pública para nos termos do artigo 72º, II, do CPC, 

para defender os interesses do requerido, para quem deverá ser ABERTA 

VISTA dos autos para apresentação de defesa, no prazo legal. Após, 

INTIME-SE o requerente para se manifestar, no prazo de 15 (dez) dias. 

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 20 de agosto de 

2018. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, Juíza de Direito.

 Eu, Mariana Brenda R. N. De Oliveira, estagiaria, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 24 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.: 219018 Nr: 30493-63.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo Henrique Pinto Bidel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e 

Investimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Brenno de Paula Milhomem - 

OAB:17720/MT, Jair Demétrio - OAB:15.904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Rodrigues Wambier - 

OAB:14469-A

 intimação do Procurador da parte autora para informar o numero da conta 

corrente e - Agência para posterior transferência do valor penhorado via 

BacenJud de fls. 147.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247109 Nr: 1678-44.2017.811.0011

 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: Milta Fátimas de Oliveira Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Minoru Yamate

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Plinio Samaclay de Lima 

Moran - OAB:5468/MT

 Em face da perícia determinada, nomeio como perito-médico, o Dr. James 

Mcgregor Alexandre Prado, Rua Germano Greve, Nº. 445, Bairro Centro, 

Mirassol D’oeste-MT, CEP: 78.280-000, para responder os quesitos 

apresentados pelas partes, devendo o laudo ser apresentado no prazo de 

30 (trinta) dias. Faculto às partes, dentro do prazo de quinze dias, a 

indicação de assistentes técnicos.Deverá a Secretária desta Vara 

agendar a data da perícia, bem como intimar o expert desta nomeação. 

Cientifique-se o perito a respeito da nomeação, bem como para que 

apresente, em 5 (cinco) dias: I – proposta de honorários; II – currículo com 

comprovação da especialização; e III – contatos profissionais, em especial 

o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais.Outrossim, intimem-se as partes para que, dentro de 5 (cinco) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I – 

arguam o impedimento ou a suspeição, se for o caso; II – indiquem 

assistentes técnicos; e III – apresentem quesitos.Com a vinda da proposta 
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de honorários, deverão as partes ser intimadas para, querendo, 

manifestarem-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, a respeito de seu 

valor.Em sendo concordes, determino, desde já, o depósito de 50% 

(cinquenta por cento) dos honorários arbitrados a favor do perito no início 

dos trabalhos pela parte requerida, em conta vinculada ao Juízo e os 

outros 50% (cinquenta por cento), na entrega do laudo pericial, nos 

termos do art. 95, do CPC.Em sendo discordes, volvam-me conclusos para 

o arbitramento do valor.Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as 

partes para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na 

espécie a intimação da parte requerente mediante publicação no 

DJE.Superado o prazo ventilado, certifique-se e à conclusão mediante 

triagem, para análise da necessidade de designação de audiência de 

instrução e julgamento.Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste - MT, 17 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito em Substituição Legal

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 256044 Nr: 66-37.2018.811.0011

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elaine Costa Medeiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Everaldo Costa Medeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 66-37.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Elaine Costa Medeiros

PARTE RÉQUERIDA: Everaldo Costa Medeiro

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, consoante consta da petição inicial 

a seguir transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho 

proferida(o) pelo juízo.

 RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de Interdição (Curatela) c/c Pedido 

de Antecipação dos Efeitos da Tutela Pretendida ajuizada por Eliane Costa 

Medeiros em face de Everaldo Costa Medeiro, todos devidamente 

qualificados nos autos.

DECISÃO/DESPACHO: "Posto isso, considerando tudo que dos autos 

consta, e em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE 

o pedido formulado pela parte autora, com fundamento no art. 487, I do 

Código de Processo Civil, razão pela qual DECRETO a interdição do Sr. 

Everaldo Costa Medeiro, DECLARANDO-O incapaz de exercer 

pessoalmente de praticar todos os atos da vida civil, inclusive, emprestar, 

transigir, dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser 

demandado, e/ou praticar os atos de mera administração, em 

conformidade com o artigo 1767, inciso I, do Código de Direito Civil 

Brasileiro. Para tanto, nomeio a Sra. Eliane Costa Medeiros como sua 

curadora, mediante compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, 

do CPC."

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Caroline da Silva 

Cruz de Sá, Analista Judiciário, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 23 de agosto de 2018.

Sônia Barboza Silva de Paula

Escrivã(o) Judicial

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232633 Nr: 3376-56.2015.811.0011

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Agentes da Infância e Juventude

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC, Pedro Batista Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Cesar Martins Cunha 

- OAB:12079

 Requerido(a): Pedro Batista Correia, Cpf: 63111705153, Rg: 965.425 SSP 

MT Filiação: Sebastião de Souza Correia e de Creuza Batista Correia, data 

de nascimento: 14/01/1978, brasileiro(a), natural de Tupi-SP, solteiro(a), 

empresário artístico, Endereço: Rua Marechal Deodoro, S/nº, Bairro: 

Centro, Cidade: Cáceres-MT

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 232633 Nr: 3376-56.2015.811.0011

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Agentes da Infância e Juventude

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMC, Pedro Batista Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Cesar Martins Cunha 

- OAB:12079

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E ARQUIVAMENTO

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DE CUSTAS PENDENTES

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 3376-56.2015.811.0011 Código 232633

ESPÉCIE: Ação de Providências

PARTE REQUERENTE: Agentes da Infância e Juventude

PARTE REQUERIDA: Pedro Batista Correia

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Pedro Batista Correia, Cpf: 63111705153, 

Rg: 965.425 SSP MT Filiação: Sebastião de Souza Correia e de Creuza 

Batista Correia, data de nascimento: 14/01/1978, brasileiro(a), natural de 

Tupi-SP, solteiro(a), empresário artístico, Endereço: Rua Marechal 

Deodoro, S/nº, Bairro: Centro, Cidade: Cáceres-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em 

endereço incompleto para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 543,53 ( Quinhentos e quarenta e três Reais e 

cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de ficar Vossa Senhoria 

ADVERTIDA de que o NÃO RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição de vosso nome e CPF junto a dívida 

ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612 § 5 º da 

CNGC -TJMT.. Eu, Nilceia Aparecida Castilho de Castilho, Analista 

Judiciária, digitei.

 Mirassol D'oeste - MT, 24 de agosto de 2018.

 Lucimeire Monaski Friozi

 Gestor Adm 3

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 133725 Nr: 1963-47.2011.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Angelo Magri Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Robervelte Braga Francisco - 

OAB:8834, Viviane Souza do Couto - OAB:13.637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste-se nos autos acerca da impugnação encartada à fl. 

157/157-verso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 24855 Nr: 2165-97.2006.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bamerindus do Brasil S/ A - Em Liquidação 

Extrajudicial
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Rabelo 

Jácomo - OAB:GO / 6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto da Silveira 

Nunes - OAB:185136-A/SP, JEISON BATISTA DE ALMEIDA - OAB:5269

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 207, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Analisando a matrícula n.º 

13.533 do CRI de Mirassol d’Oeste, verifica-se que a garantia hipotecária 

atrelada ao contrato objeto da presente execução foi cancelada (AV-06/M 

13599), motivo pelo qual HOMOLOGO a desistência da penhora do 

referido imóvel postulada pelo exequente à fl. 200. Oficie-se ao Juízo da 

Vara Única de Porto Esperidião/MT solicitando a devolução da missiva n.º 

235-54.2018.8.11.0098, sem o devido cumprimento. Em relação aos 

pedidos de inserção do nome do executado nos cadastros restritivos de 

crédito, afiança-se que o pleito em questão já foi deferido às fls. 189/190, 

devendo a Secretaria da Segunda Vara certificar os motivos pelos quais 

não houve o cumprimento da referida ordem. No que tange à 

indisponibilidade de ativos financeiros, vale lembrar que já houve tentativa 

anterior infrutífera, recente, sendo improvável o êxito da segunda, eis que 

intentada em curto espaço de tempo. Ademais, o exequente não 

comprovou alteração da situação econômica do exequente que pudesse 

indicar eventual êxito da indisponibilidade hodiernamente pleiteada. Por fim, 

registra-se que se diligenciou pela existência de bens em nome do 

executado nos sistemas RENAJUD e INFOJUD, cujos extratos seguem 

anexos, não se logrando êxito em localizá-los. Diante do exposto, 

intime-se o exequente para que indique outros bens passíveis de penhora, 

em 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão da presente execução, nos 

termos do art. 921, III do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 70886 Nr: 304-71.2009.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rabelo Jacomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Wainer Casagrande

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fatima Rabelo 

Jácomo - OAB:GO / 6.222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Manifeste-se a exequente, em 15 (quinze) dias, sobre as respostas aos 

ofícios expedidos por este Juízo, as quais se encontram anexadas às fls. 

513/539.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000368-83.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO CANDIDO DE ANDRADE (REQUERENTE)

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 13400322, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-75.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY REMEDIO SABINO (REQUERENTE)

RAFAEL HERRERA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da 

expedição do alvará juntado no ID.14939229 dos presentes autos. 

Mirassol D'Oeste-MT, 24 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010054-82.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR SOARES VICTOR (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRÉ STUART SANTOS (ADVOGADO(A))

ANDRE DE ASSIS ROSA (ADVOGADO(A))

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o teor da certidão de id nº 12126092, DETERMINO a 

intimação da requerida para manifestar o que de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018. 

(assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010092-26.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVAN B DE SOUZA CONFECCOES - ME (REQUERENTE)

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o pagamento voluntário pela demandada em id nº 

12646061, INTIME-SE a autora para manifestar o que de direito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, valendo o silêncio como concordância. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Mirassol D’Oeste/MT, 24 de agosto de 2018. (assinado digitalmente) 

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010221-36.2013.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ARLETE SENHORINHA ALVES DA CRUZ (ADVOGADO(A))

JOSE RENE VIEIRA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTIANE LEMOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

RICARDO LEMOS GONCALVES (ADVOGADO(A))

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

AR SUDESTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA (EXECUTADO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14735105, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010429-83.2014.8.11.0011
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Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FERNANDES SA (REQUERENTE)

JULIANA FERNANDES SA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

WILSON SALES BELCHIOR (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14865586, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010625-82.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEOMAR RODRIGUES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAULO EDUARDO PRADO (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14902762, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010089-71.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

EVA ALINE ROCHA CARVALHO (REQUERENTE)

VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EBER DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ADALBERTO MOREIRA DIAS (ADVOGADO(A))

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

LACERDA ELETROMOVEIS LTDA - ME (REQUERIDO)

PROBEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14880781, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 23 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010001-04.2014.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA POSSAVATIS (REQUERENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Na toada da manifestação de id nº 14744824, e, em consonância 

com o outrora determinado em decisão de id nº 12566306, DETERMINO a 

intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, devolva o 

valor pago equivocadamente. Devidamente vinculado, CUMPRA-SE a r 

decisão de id nº 12566306. Caso contrário, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de 

agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000366-79.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (ADVOGADO(A))

HELENA CABRAL PEREIRA (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 MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1000366-79.2018.8.11.0011. REQUERENTE: HELENA CABRAL PEREIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 

Federal n.º 9.099/95, fundamento e decido. De proêmio, cumpre destacar 

que o caso em comento comporta o julgamento antecipado da lide, não 

havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de dilação probatória, nos 

termos do inciso I do art. 355 do CPC, vejamos: Art. 355 “O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, 

quando: I- não houver necessidade de produção de outras provas;”. O C. 

Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, 

asseverando que “presentes as condições que ensejam o julgamento 

antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim 

proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 

em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). Analisando a preliminar suscitada 

pela requerida, pugnando pelo indeferimento da petição inicial, ao 

argumento de que a mesma não juntou extrato do SPC/Serasa, tenho que 

não merece guarida, uma vez que totalmente destoante da realidade 

fática, notadamente em razão da autora ter juntado o comprovante de 

negativa em ID 11912357 que comprova a existência de anotação de seu 

nome no cadastro dos inadimplentes efetuada pela parte requerida. 

Portanto, afasto referida preliminar. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos 

artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange 

no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como 

todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos: 

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores 

todas as vítimas do evento. Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do 

seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas 

determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. Destaco, 

ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de 

responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o 

dano e o nexo de causalidade. Analisando os autos, verifico que a parte 

autora comprovou a cobrança e negativação indevida do seu nome pelo 

requerido, consoante se observa dos documentos acostados na inicial, 

mesmo nunca tendo utilizado dos serviços dessa. Em contrapartida, a 

requerida sustenta a existência do débito, contudo, não acostou quaisquer 
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provas com o fim de corroborar as alegações vertidas, ou seja, não se 

desincumbiu do ônus que lhe cabia, porquanto ter sido deferida a inversão 

do ônus da prova, se limitando a meras alegações de ter exercido apenas 

seu direito regularmente. Nesse sentido: “RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO PÚBLICO RESTRITIVO 

DE CRÉDITO. RÉ QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A 

LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 

Tratando-se de relação consumerista, por força da inversão do ônus da 

prova, cabe à parte ré a prova de que a inscrição do nome do autor no rol 

de inadimplentes foi devida, sob pena de acolhimento do pleito inicial 

condenatório. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE 

DEVE ATENDER ÀS FINALIDADES DO INSTITUTO INDENIZATÓRIO. 

MAJORAÇÃO PARA R$ 20.000,00, EM ATENÇÃO AO SEU CARÁTER 

REPRESSIVO-PEDAGÓGICO E EM CONSONÂNCIA COM O ENTEDIMENTO 

ADOTADO POR ESTA CÂMARA. O valor da indenização a ser arbitrada 

deve seguir critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se 

efetivo à repreensão do ilícito e à reparação do dano, sem, em 

contrapartida, constituir enriquecimento ilícito. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO VALOR DA VERBA 

INDENIZATÓRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE 

CORREÇÃO EX OFFICIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON 

REFORMATIO IN PEJUS. TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS. TAXA 

SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDEFINIÇÃO EX OFFICIO. 1. "Os 

juros de mora constituem matéria de ordem pública e a alteração de seu 

termo inicial, de ofício, não configura reformatio in pejus".(STJ, AgRg no 

REsp n. 1086197/SP, rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 28.6.11). 2. 

Sobre o valor da indenização por dano moral devem incidir juros de 1% ao 

mês (art. 406 do CC) desde a data do evento danoso, na forma da Súmula 

n. 54 do STJ, até a data do arbitramento - março inicial da correção 

monetária, nos termos da Súmula n. 362 do STJ -, quando então deverá 

incidir a Taxa Selic, que compreende tanto os juros como a atualização da 

moeda. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRETENDIDA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 

POSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA E PAGAMENTO DOS VALORES 

EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CDC. A partir do momento em que restou compr [...] (TJ-SC - Apelação 

Cível : AC 20120780569 SC 2012.078056-9, Orgão Julgador Segunda 

Câmara de Direito Público Julgado, Julgamento 30 de Setembro de 2013, 

Relator Francisco Oliveira Neto)” A mera juntada de telas do sistema da 

requerida se trata de prova unilateral que não tem o condão de retirar o 

ônus da requerida, pois aliado à referida tela incumbia à mesma anexar 

contrato devidamente assinado pela autora ou até mesmo ligações 

efetuadas para caso de contratação via telefone. Todavia, não o fez. 

Desta feita, restou devidamente demonstrado a cobrança indevida, visto 

que a requerida não se desincumbira do ônus de provar a legalidade da 

cobrança, não sendo crível cobrar da autora, hipossuficiente em relação à 

reclamada, prova diabólica, pois não há como comprovar que não utilizou 

dos serviços ora cobrados. Registre-se que, embora a parte reclamada 

aduza a aplicabilidade da súmula nº 385 do STJ, tal não é aplicável ao 

caso, posto que as outras negativações existentes em nome da autora é 

posterior, sendo a do caso em voga totalmente indevida, ante a 

inexistência de comprovação da relação jurídica, ensejando as devidas 

reparações. Nesse sentido: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ACORDO PARA QUITAÇÃO. DÍVIDA 

EXTINTA POR NOVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO 

RESTRITIVO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO POSTERIOR E DIVERSA. SÚMULA Nº 385 

DO STJ QUE NÃO SE APLICA AO CASO. OBRIGAÇÃO DE FAZER 

VOLUNTARIAMENTE CUMPRIDA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONDUZ À 

REFORMA DO JULGADO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA 

MANTIDA. 1. A superveniência do cumprimento da obrigação de fazer, 

exigível por ocasião da propositura da demanda e assim reconhecida por 

decisão que a impôs, não conduz à reforma do decreto decisório, 

mormente quando o dever de abstenção constitui imperativo jurisdicional 

permanente, sendo consectário do provimento que declara a 

insubsistência do débito e determina a exclusão definitiva da anotação 

desabonadora. 2. Comprovados o acordo de renegociação da dívida e a 

manutenção, por desídia do primitivo credor, da anotação desabonadora 

que não mais se justifica, por prazo desprovido de razoabilidade (quatro 

meses), vez que em muito superados os cinco dias úteis, lapso 

assentado, pelo STJ , como suficiente para a desconstituição do gravame, 

eclode evidenciado o ato ilícito, apto a deflagrar a responsabilidade do 

fornecedor. 3. A manutenção, por prazo relevante e injustificado, do nome 

do consumidor em cadastro de inadimplentes, por dívida extinta por 

novação, mostra-se apta a ensejar ofensa a direito da personalidade, 

abrindo espaço ao dever de compensar os danos morais suportados e 

que eclodem in re ipsa. 4. Demonstrada a inexistência de prévia e legítima 

anotação restritiva, posto que aquela apontada pelo banco réu seria 

ulterior à negativação impugnada nestes autos (fl. 88), descabe invocar a 

aplicação da Súmula nº. 385 do STJ, para afastar a ocorrência do dano 

moral. 5. Deve ser prestigiada a condenação arbitrada em valor módico e 

adequado à compensação da ofensa aos direitos personalíssimos (R$ 

3.000,00). 6. Apelo conhecido e desprovido. Condenado o recorrente 

vencido ao pagamento das custas processuais. Sem honorários 

advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF - Apelacao Civel 

d o  J u i z a d o  E s p e c i a l  :  A C J  2 0 1 4 0 1 1 0 5 7 5 8 7 2  D F 

0057587-20.2014.8.07.0001, Orgão Julgador 3ª Turma Recursal dos 

Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE : 03/02/2015. 

Pág.: 384, Julgamento 27 de Janeiro de 2015, Relator LUIS MARTIUS 

HOLANDA BEZERRA JUNIOR)” Constatada, então, a responsabilidade da 

ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata. 

Do Dano moral A presente questão encontra-se centrada no princípio 

basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem 

laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela 

sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais. Em se 

tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas 

normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de 

personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Com efeito, o documento juntado na 

inicial demonstra que a autora obtivera seu nome inserido nos órgãos de 

proteção ao crédito por débito decorrido de relação jurídica inexistente, 

porquanto nunca ter contratado os serviços da empresa reclamada. 

Assim, apesar da tentativa da ré de se eximir da responsabilidade pelos 

seus atos, a sua responsabilidade, ao contrário do que se pretende, ficou 

demonstrada de forma estreme de dúvidas. Conforme resulta da doutrina 

de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão 

de direito”. Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento 

ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda 

pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua 

autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as 

insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos 

patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade 

do suposto devedor. Como registra o mesmo Yussef, afirmada 

constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está 

se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão 

atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que 

resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser 

reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a 

personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral. Aliás, desnecessária 

até mesmo a prova do dano moral em tais casos, sendo ele presumido em 

decorrência do ato ilícito praticado, consoante entendimento já pacificado 

pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, dentre muitos outros, 

registram-se os seguintes julgados: “Nos termos da jurisprudência da 

Turma, em se tratando de indenização decorrente da inscrição irregular no 

cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de dano moral 

(extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da existência da 

inscrição irregular" nesse cadastro.(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO ( AGA ) - Nº 203613 - SP - RIP: 

199800672389 - REL. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - TURMA: 
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QUARTA TURMA - J. 21/03/2000 - DJ. /05/2000 PÁG. 98).” “INEXISTÊNCIA 

DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO - NEGATIVAÇÃO -DÉBITO INEXISTENTE - 

DANO MORAL - QUANTUM - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL. A inclusão do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes 

por dívida inexistente é suficiente para impor a reparação por danos 

morais. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve 

operar-se com razoabilidade, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível 

sócio-econômico da parte ofendida, ao porte do ofensor e, ainda, 

levando-se em conta as circunstâncias do caso. Em atendimento às 

Súmulas 362 e 54, STJ, o valor da indenização deve ser corrigido desde a 

data da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a 

data do evento danoso. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais TJ-MG - 

Apelação Cível : AC 10011140020428001 MG, Orgão Julgador Câmaras 

Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Publicação 11/11/2015, Julgamento 29 de 

Outubro de 2015, Relator Evangelina Castilho Duarte)” Por isso, 

tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou 

não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial. 

Ademais, o direito de exercício de cobrança, qualquer que seja seu 

embasamento, não poderia atingir os direitos de personalidade da autora. 

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório. A 

jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento 

dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas 

serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas 

violações por parte do ofensor. É certo, contudo, que o valor da 

indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de 

ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de 

incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de 

seus atos, fiando-se na impunidade. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, considerando a condição 

especial da filha da autora, fixo a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil 

reais). Pelo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, confirmando 

a tutela alhures deferida, para condenar a requerida ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ao pagamento de indenização 

pelos danos morais causados à autora ELAINE DE PAULA COELHO, no 

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, julgando extinto 

o presente feito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Ainda, DECLARO INEXISTENTE o débito ensejador da 

inserção indevida, no valor de R$ 107,96 (cento e sete reais e noventa e 

seis centavos), ante a ausência de negócio jurídico entabulado entre as 

partes, devendo a Secretaria da Vara oficiar os órgãos de proteção ao 

crédito acerca da inexistência do mencionado débito. DEIXO de condenar 

a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários 

advocatícios por serem indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos 

termos do artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial 

independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, 

taxas ou despesas). Aguarde o lapso temporal devido para interposição 

de eventual recurso. Transcorrido in albis, certifique-se o trânsito em 

julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Após, arquivem-se. Mirassol D’Oeste/MT, 21 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000382-33.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-93.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ALTEIR DA SILVA CUSTODIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRASSOL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA (REQUERIDO)

SILVONEY BATISTA ANZOLIN (ADVOGADO(A))

 

Procedo com a intimação do(a)s advogado(a)s das partes da expedição 

do alvará de levantamento de valores depositados em conta judicial 

juntado no ID.14939129 dos presentes autos. Mirassol D'Oeste-MT, 24 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000393-62.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000394-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GLEICIANE FIGUEIREDO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC. Após, 

CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 

de agosto de 2018. (assinado digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. 

Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000399-69.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 441 de 805



PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000395-32.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO NUNES DE PAULA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000398-84.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA DE OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000397-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

GESSICA DA SILVA ROSA RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-92.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a) advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão de Id. 14756358, bem como da audiência redesignada nos 

presentes autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 05/12/2018 Hora: 15:30 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 24 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000416-08.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE APARECIDA DE OLIVEIRA RODRIGUES (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação dos(a) advogados(a) das partes acerca da R. 

Decisão Id. 14757309, bem como da audiência redesignada nos presentes 

autos, sendo do Tipo: Conciliação Sala: Sala de Conciliação - Juizado 

Especial Data: 05/12/2018 Hora: 16:00 . Informo, ainda, que em 

conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei de proceder com a 

intimação pessoal da parte autora para que compareça à referida 

audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário de 

realização da mesma. Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento da 

parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação as 

custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. 

da CNGC. Mirassol D'Oeste-MT, 24 de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-90.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNA SMIGURA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010594-62.2016.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA VILLACIEN BRAGA (EXEQUENTE)

SUELLEN MENEZES BARRANCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 13237563, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 
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PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010137-06.2011.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

EUNICE ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Considerando o petitório de id nº 14700426, e, ante ao fato do 

digno advogado possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. CONTUDO, antes de ser expedido o competente alvará, 

DETERMINO a intimação da parte contrária para, querendo, apresentar 

impugnação ou recurso, no prazo legal. Transcorrendo o prazo sem 

manifestação, e, passado o termo constante no §1º, do art. 1º, do 

Provimento nº 68/2018 – CNJ, EXPEÇA-SE o competente Alvará. Outro o 

cenário, volvam-me CONCLUSOS. Com o levantamento do valor, INTIME-SE 

a requerente para pugnar o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo o silêncio interpretado com quitação integral. Após, devidamente 

certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000127-12.2017.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NIZIA SEBASTIANA FREIRE REGIS (EXEQUENTE)

THIAGO REGIS DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Considerando que a parte sucumbente não efetuou o pagamento 

espontâneo da condenação, e, ante o teor do petitório de id nº 12951424, 

determino: I – A conversão da ação para Cumprimento de Sentença. II – 

INTIME-SE a parte executada, por meio de seu advogado via DJE (Novo 

CPC, art. 513, §2º, I), ou, na falta deste e em caso de ser representada 

pela Defensoria Pública, por carta com Aviso de Recebimento (Art. 513, 

§2º, II, do Novo CPC), para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de incidir em multa de 10% do total da condenação e, 

também, de honorários de advogados no mesmo patamar, nos termos do 

art. 523, §1º, do Novo CPC (Enunciado nº 97 do FONAJE). III – 

Transcorrido o prazo acima sem o pagamento, em havendo pedido de 

penhora on line, voltem-me os autos conclusos. IV – Em não havendo o 

requerimento acima, ou sendo a referida penhora infrutífera, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora, remoção, depósito, avaliação e intimação (art. 52, IV 

da Lei 9.099/95), em que deverão ser constritos tantos bens quantos 

bastem para a completa garantia do crédito exequendo. V – Transcorrido 

o prazo estipulado no item I, a parte executada terá 15 (quinze) dias para 

apresentar embargos, independentemente de penhora ou nova intimação 

(art. 525 do Novo CPC). VI – Não apresentados embargos, manifeste-se a 

parte credora, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela 

adjudicação dos bens penhorados. VII – Não havendo penhora, ou não 

localizada a parte devedora, INTIME-SE a parte exequente para que adote 

as providências cabíveis, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 53, §4º da Lei 9.099/95). Saliente-se que os prazos 

mencionados serão contabilizados em dias corridos, afastando-se da 

sistemática trazida com o advento do Novo Código de Processo Civil, 

conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 165 do FONAJE. De 

tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000458-57.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

WILIAN DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Analisando detidamente os autos, verificam-se defeitos e 

irregularidades nos termos da inicial, visto que não consta dos autos 

comprovante de endereço em nome do autor. Assim, INTIME-SE o(a) 

douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar ou a 

complementar a petição inicial nos termos do art. 321 do NCPC, sob pena 

de extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 15 de agosto de 2018. (assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260665 Nr: 2099-97.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdecir Alves de Sousa, José Raimundo da 

Silva Caxias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANK MONEZZI SOARES - 

OAB:24820

 Intimar o advogado dos acusados para tomarem conhecimento da 

expedição da Carta Precatoria para Comarca Sinop/MT, para inquirição da 

testmunha Raimunda Maria dos Santos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262212 Nr: 2756-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Karolyne Moraes de Siqueira, Narrara 

Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo José de Camargo Neto, Deivid 

Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel Moraes de Oliveira, Gabriel 

Marques Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: idário pereira da silvs - 

OAB:21450/0 mt

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Auto de Prisão em Flagrante – Cód. 262212

Custodiada: Ana Karolyne Moraes de Siqueira

Custodiada: Narrara Fernanda da Costa dos Santos

Custodiado: Reginaldo José de Camargo Neto

Custodiado: Deivid Luan Arruda e Silva

Custodiado: Wanderson Gabriel Moraes de Oliveira

Custodiado: Gabriel Marques Martins

 Presentes:

Juiz de Direito: Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Advogado: Dr. Jorge Antônio Gonçalves Júnior

Custodiada: Ana Karolyne Moraes de Siqueira

Custodiada: Narrara Fernanda da Costa dos Santos

Custodiado: Reginaldo José de Camargo Neto

Custodiado: Deivid Luan Arruda e Silva

Custodiado: Wanderson Gabriel Moraes de Oliveira

Custodiado: Gabriel Marques Martins

Aos trinta e um dias do mês de julho de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra

Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualificá-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, os autuados 
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foram apresentados sem o uso de algemas, oportunidade em que o MM. 

Juiz de Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias 

da prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 A defesa fez requerimento oral, atinente ao relaxamento da prisão em 

flagrante dos autuados, tendo o Ministério Público se manifestado 

contrariamente e pelo deferimento do pedido de prisão preventiva 

formulado pela autoridade policial.

Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos, etc.

Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de ANA KAROLYNE MORAES DE 

SIQUEIRA, NARRARA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS, REGINALDO 

JOSÉ DE CAMARGO NETO, DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA, WANDERSON 

GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA e GABRIEL MARQUES MARTINS pelo 

suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 155, §4º, inciso IV, c/c 

art. 14, II, art. 266, §1º, c/c art. 14, II, art. 288, caput, e art. 311, caput, 

todos do Código Penal.

 Primeiramente, quanto ao delito previsto no art. 266, § 1º, c/c art. 14, 

inciso II, ambos do Diploma Penal, imputado aos flagrados em razão da 

apreensão de um “aparelho bloqueador de sinal”, não verifico do contexto 

fático, até então apresentado nos autos, que a conduta descrita se 

enquadra no referido tipo penal.

Nesse sentido, em que pese a apreensão do aparelho junto aos autuados, 

bem como o caráter plurissubsistente do tipo penal, o qual admite a figura 

tentada, tenho que inexistem indícios, a priori, de que os autuados 

iniciaram a prática de qualquer dos verbos descritos no núcleo do tipo, isto 

é, a conduta até então demonstrada consiste em um ato meramente 

preparatório, sem início da execução, não sendo, em regra, punível.

Desta feita, considerando a ausência de indícios de materialidade e autoria 

suficientes para sustentar a custódia dos flagrados, sem prejuízo da 

apuração do delito durante a instrução processual, RELAXO a prisão dos 

autuados no tocante ao delito descrito no art. 266, §1º, c/c art. 14, inciso II, 

todos do Código Penal, com fulcro no art. 310, inciso I do CPP c/c art. 5º, 

inciso LXV da Carta Magna.

 Entretanto, subsistem as condutas supostamente praticadas pelos 

autuados, previstas no art. 155, § 4º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, art. 

288, caput, e art. 311, caput, todos do Código Penal, razão pela qual 

passo a analisar a legalidade da prisão em flagrante alardeada pela 

autoridade policial.

O auto de prisão está formalmente regular, com a oitiva do condutor e da 

testemunha, bem como os interrogatórios dos conduzidos, tudo 

devidamente assinado e com a comprovação de entrega das notas de 

culpa, no prazo legal, atendidos, assim, os requisitos formais expressos 

nos artigos 304 e 306 do Código de Processo Penal.

Quanto à situação de flagrância, em virtude do número de crimes, passo a 

analisá-los separadamente.

Da tentativa de furto e associação criminosa.

Os autuados se encontravam em situação de flagrância, uma vez que, 

segundo os elementos informativos constantes nos autos, foram detidos 

pela equipe policial em uma residência que serviu como base para a 

reunião do grupo criminoso, na posse de diversos instrumentos 

comumente utilizados em furtos praticados contra estabelecimentos 

bancários, tais como bloqueador de sinal, transformador de energia, 

makita, disco de cortar cerâmica, broca, pés de cabra, broca, furadeira, 

carregador de bateria, extensões, luvas, fitas isolantes, etc., tendo os 

acusados Gabriel, Deivid, Reginaldo e Wanderson confirmado à 

Autoridade Policial que naquele dia cometeriam o furto em desfavor da 

agência do Banco do Brasil desta Cidade.

Outrossim, de acordo com as informações obtidas preliminarmente, tenho 

que os agentes superaram a fase preparatória do crime e iniciaram sua 

execução, a ponto de configurar a situação flagrancial.

Para a configuração da tentativa, conforme inteligência do art. 14, II, do 

Código Penal, é imprescindível que haja o início da execução do delito, que 

somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso em tela, é possível verificar que houve a cogitação, a preparação 

e o início da execução do crime de furto, que somente não ocorreu pela 

intervenção policial.

Consoante se extrai dos depoimentos prestados, os quais corroboram a 

denúncia anônima recebida pelos policiais, verifico que os flagrados 

cogitaram o crime ainda na cidade de Cuiabá, local de origem do bando, e, 

através de um aplicativo de “whatsapp”, criaram um grupo denominado 

“progresso milhão” e engendraram o furto em desfavor da agência do 

Banco do Brasil de Mirassol D’Oeste.

Igualmente, vejo elementos aptos a configurar a preparação e a execução 

do crime, porquanto através do citado grupo de “whatsapp”, os flagrados 

estrategicamente dividiram as tarefas, efetuaram os preparativos do crime 

e saíram de Cuiabá com destino à cidade de Mirassol D’Oeste, com o 

objetivo de concluir o furto contra a agência do Banco do Brasil, sendo 

presos, como dito acima, em uma residência cedida por terceiro ainda não 

identificado, na posse diversos utensílios que serviriam à prática do crime, 

em sua maioria trazidos pelo corréu Gabriel em uma mala, que veio de 

Cuiabá em uma condução diversa dos demais integrantes.

Frise-se que, de acordo com Guilherme de Souza Nucci, “os atos 

executórios não são apenas os que realizam o núcleo do tipo ou atacam o 

bem jurídico, mas também aqueles imediatamente anteriores ao início da 

ação típica” (Código Penal Comentado, 11ª edição, Revista dos Tribunais, 

p. 185).

Logo, pode-se concluir que os atos executórios são os realizados em 

momento imediatamente anterior à ação ilícita e culpável, razão porque, no 

caso em apreço, tenho como etapa necessária e imediatamente anterior 

ao início da ação típica a ação dos agentes em se deslocarem de Cuiabá à 

Mirassol D’Oeste, mancomunados, permanecerem em uma residência 

servida como base para reunir o grupo e os materiais que seriam 

utilizados diretamente na consecução do crime, vez que próximo passo 

seria tão somente se dirigir à instituição financeira, ficando demonstrado o 

início da execução criminosa, que não se consumou por circunstâncias 

alheias às suas vontades.

Da mesma forma, nesse juízo de cognição sumária, constato que os 

flagrados possuíam um vínculo associativo estável e permanente para o 

cometimento de crimes, haja vista que, inicialmente, reuniram-se por meio 

de aplicativo de celular, supostamente arregimentados pelo líder do bando 

conhecido pela alcunha de “Neto” ou “Netinho”, que disponibilizou o veículo 

S10 apreendido, e planejaram o furto contra a agência bancária de 

Mirassol D’Oeste, sendo improvável que o bando de Cuiabá estivesse 

reunido para o cometimento de apenas este furto na cidade de Mirassol 

D’Oeste, mormente diante da complexidade da ação e organização dos 

envolvidos, com vários integrantes, sendo três deles confessos da 

facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, afigurando-se 

crível que não seria um fato isolado, o que, no entanto, será melhor aferido 

no decorrer da instrução processual.

Quanto à negativa de autoria das custodiadas Narrara Fernanda da Costa 

dos Santos e Ana Karolyne Moraes de Siqueira, além de apresentarem 

versões contraditórias à Autoridade Policial, a primeira dizendo que Ana 

Karolyne foi quem entrou em contato pedindo para levá-la à cidade de 

Mirassol D’Oeste, e esta, por sua vez, asseverando que foi a Narrara 

quem a chamou, tem-se que os quatro homens detidos afirmaram que 

todos, incluindo as mulheres, tinham plena ciência do crime que iriam 

cometer, de modo que tese arguida pelas presas, nesta fase processual, 

não merece prosperar.

Da adulteração de sinal identificador.

No que tange ao delito de adulteração de sinal identificador, tipificado no 

art. 311 do Código Penal, verifico que os autuados foram detidos na posse 

de veículo com as placas e chassi adulterados, conforme descrito no 

boletim de ocorrência policial nº 2018.237237.

 No mais, em que pese atribuírem a propriedade do veículo ao terceiro 

identificado apenas pela alcunha de “Neto” ou “Netinho”, suposto mentor 

da empreitada criminosa, consigno que mencionada alegação é relativa ao 

mérito da causa, o que deverá ser analisado após a instrução processual.

 Logo, verifico que as materialidades e os indícios de autoria dos crimes 

de tentativa de furto, associação criminosa e adulteração de sinal 

identificador em relação aos conduzidos encontram-se apontados no auto 

de prisão em flagrante por meio do boletim de ocorrência policial, auto de 

apreensão e pelos depoimentos colhidos.

Desse modo, satisfeitas as exigências legais e presentes os indícios de 

autoria e a prova das materialidades quanto à prática dos delitos, 

homologo as prisões em flagrante ora comunicadas.

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, com 

redação dada pela Lei nº 12.403/2011, passo à análise da conversão da 

prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, 

com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, 

verifica-se que está presente um dos requisitos para a decretação da 

prisão cautelar.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 444 de 805



 Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para 

a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a 

decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do 

infrator (justa causa).

 Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da 

materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada 

pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se 

apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

 A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que 

representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), 

justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do 

art. 312 do CPP.

 A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do 

Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em 

flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da 

existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao 

menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra 

presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja 

a garantia da ordem pública.

 A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade 

contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem 

jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua 

extensão ou outra circunstância.

 Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do 

agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes 

presentes nos autos.

 In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o 

meio social em face da concreta gravidade dos delitos, tendo em vista que 

os custodiados, reunidos em 06 (seis) indivíduos, associaram-se para o 

fim específico de cometer o crime de furto contra a agência do Banco do 

Brasil desta urbe, deslocando-se da cidade de Cuiabá, na posse de 

veículo objeto de roubo, com os sinais identificadores adulterados, e na 

posse de vários instrumentos utilizáveis para arrombamento e subtração 

de agências bancárias, a exemplo de furadeira, policorte, pé de cabra, 

discos de corte de metal, maleta bloqueadora de sinal, transformador de 

energia, dentre outros, revelando a organização e a complexidade da 

ação, bem engendrada e com divisão de tarefas previamente 

estabelecidas.

Outrossim, os presos Reginaldo José de Camargo Neto, Deivid Luan 

Arruda e Silva e Gabriel Marques Martins confirmaram ser integrantes da 

facção criminosa conhecida como “Comando Vermelho”, havendo indícios 

de que a atuação obstada pela ação policial seria apenas um 

desdobramento dos atos praticados pelo grupo, sendo possível, ademais, 

que outros integrantes ainda não identificados pudessem prestar auxílio à 

empreitada, mormente em crime desta monta, qual seja praticado em 

desfavor de agências bancárias, pelo que resta demonstrada a 

periculosidade real e a ousadia dos custodiados.

Saliente-se, por fim, que crimes desta natureza, com tamanha organização 

e dirigidas a estabelecimentos bancários, cada vez mais comuns e que 

causam danos de elevada monta, rompem a almejada paz social e, via de 

consequência, a ordem pública, aumentando a sensação de insegurança, 

pelo que merecem pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para 

fazer cessar tais investidas.

Outrossim, cumpre-nos destacar que ao analisar a ficha de antecedentes 

criminais extraída do Sistema Apolo, denoto que o autuado Deivid Luan 

Arruda e Silva estava cumprindo pena na 2ª Vara Criminal da Comarca de 

Cuiabá, conforme processo executivo sob CI 164090, mediante a 

utilização de monitoramento eletrônico, cuja condição não lhe impediu de 

retornar à senda delitiva, sendo a manutenção da cautelar constritiva a 

melhor solução para obstar a perpetuação de novos crimes.

Tocante ao autuado Wanderson Gabriel Moraes de Oliveira, tem-se que 

responde pela prática do delito de motim de presos, na 7ª Vara Criminal de 

Cuiabá, CI 501443, o qual também estava utilizando tornozeleira eletrônica 

no momento da prisão flagrancial, fato este que evidencia sua 

personalidade voltada ao mundo do crime.

No que tange à autuada Ana Karolyne Moares de Siqueira, infere-se que 

responde por quatro ações penais na Comarca de Cuiabá, pelos delitos de 

roubo majorado, falsa identidade, quadrilha ou bando e furto qualificado, 

distribuídos sob CI’s 384724, 418424, 509951 e 510899, sendo evidente 

sua dedicação à prática de delitos análogos ao presente.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade dos indiciados 

acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão 

encontrando estímulos para prosseguirem na prática de crimes, o que 

autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A corroborar com o exposto acima, recente decisão do Superior Tribunal 

de Justiça:

 PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO 

CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. 1. 

A prisão cautelar é medida excepcional, devendo ser decretada apenas 

quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, 

em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou 

da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida, 

na hipótese de eventual condenação. 2. No caso, ao contrário do alegado, 

o decreto preventivo encontra-se fundamentado na necessidade da 

garantia da ordem pública, tendo sido demonstrada a probabilidade 

concreta de reiteração criminosa, considerando o fato de o recorrente 

responder a outros processos e inquéritos, inclusive pela mesma prática 

delitiva - furto -, circunstância que evidencia a periculosidade social do 

agente. 2. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (STJ - RHC: 

51684 MG 2014/0236228-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de 

Julgamento: 04/11/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

12/11/2014)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos 

termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do Código de Processo 

Penal, CONVERTO em PRISÕES PREVENTIVAS as prisões em flagrante 

dos autuados ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA, NARRARA 

FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS, REGINALDO JOSÉ DE CAMARGO 

NETO, DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA, WANDERSON GABRIEL MORAES 

DE OLIVEIRA e GABRIEL MARQUES MARTINS.

 Por fim, considerando que os custodiados integram a facção Comando 

Vermelho, oficie-se à SEJUDH a fim de atestar vaga para transferência 

dos presos Reginaldo, Deivid, Wanderson e Gabriel, preferencialmente, à 

Penitenciária Central de Cuiabá, ou qualquer outra unidade de segurança 

máxima, consignando que os segregados são de alta periculosidade, e 

encontram-se presos preventivamente na Cadeia Pública desta Comarca, 

atualmente superlotada e com deficiente estrutura de segurança, cujas 

precariedades possibilitam fuga ou resgate por comparsas, podendo, 

inclusive, incitar motins dentro do estabelecimento carcerário.

 Além disso, convém salientar que a família dos custodiados residem na 

Comarca de Cuiabá, fatores que propiciam a transferência dos flagrados, 

já que presentes o direito individual do preso em estar custodiado em local 

próximo ao seio familiar, bem como resguardar o interesse maior da 

justiça.

Ao ensejo, considerando que esta Comarca não possui estabelecimento 

prisional feminino, e tendo em vista que as custodiadas Ana Karolyne e 

Narrara possuem familiares radicados na Comarca de Cuiabá, oficie-se à 

SEJUDH a fim de atestar vaga na penitenciária feminina da Capital, ou na 

Cadeia Pública de Cáceres, com urgência. Na sequência, oficie-se ao 

Juízo da Execução Penal de Cuiabá e Cáceres solicitando anuência para 

recambiamento das presas.

Extraia-se cópia dos autos aos executivos de pena em nome dos 

custodiados Deivid Luan Arruda e Silva e Wanderson Gabriel Moraes de 

Oliveira.

Sirva a presente decisão como mandado de prisão.

 Aguarde-se a remessa do respectivo inquérito policial.

 Após, arquivem-se em pasta própria.

Às providências necessárias.

 Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

JUIZ DE DIREITO

 OSVALDO MOLEIRO NETO

PROMOTOR DE JUSTIÇA

JORGE ANTÔNIO GONÇALVES JÚNIOR

ADVOGADO

ANA KAROLYNE MORAES DE SIQUEIRA

 CUSTODIADA

NARRARA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS
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CUSTODIADA

REGINALDO JOSÉ DE CAMARGO NETO

CUSTODIADO

DEIVID LUAN ARRUDA E SILVA

CUSTODIADO

WANDERSON GABRIEL MORAES DE OLIVEIRA

CUSTODIADO

GABRIEL MARQUES MARTINS

CUSTODIADO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 262212 Nr: 2756-39.2018.811.0011

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Karolyne Moraes de Siqueira, Narrara 

Fernanda da Costa dos Santos, Reginaldo José de Camargo Neto, Deivid 

Luan Arruda e Silva, Wanderson Gabriel Moraes de Oliveira, Gabriel 

Marques Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: idário pereira da silvs - 

OAB:21450/0 mt

 PROCESSO/CÓD. Nº 262212

Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela 

defesa da indiciada NARRARA FERNANDA DA COSTA DOS SANTOS, 

salientando que esta não tinha conhecimento dos delitos que seriam 

praticados pelos demais suspeitos, vez que apenas estava prestando um 

serviço de motorista para os mesmos, além de possuir predicados 

pessoais favoráveis (fls. 121/126).

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito (fl.165/169).

Em síntese, é o relatório.

Decido.

Analisando as razões deduzidas no pedido em apreço, constato que as 

mesmas não são suficientes para este Juízo reconsiderar sua decisão, 

visto que ausentes fatos novos a fim de justificar a alteração do 

entendimento outrora esposado, pelo que mantenho a decisão que 

converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva da ré pelos 

fundamentos nela mencionados.

Quanto à negativa de autoria da requerente Narrara Fernanda da Costa 

dos Santos, além de apresentar versão contraditória àquela prestada pela 

suspeita Ana Karolyne Moraes de Siqueira à Autoridade Policial, a primeira 

dizendo que esta foi quem entrou em contato pedindo para levá-la à 

cidade de Mirassol D’Oeste, e Ana Karolyne, por sua vez, asseverando 

que foi a Narrara quem a chamou, tem-se que os quatro homens detidos 

afirmaram que todos, incluindo as mulheres, tinham plena ciência do crime 

que iriam cometer.

Outrossim, reforçando os indícios de autoria recaindo sobre a requerente 

Narrara, o custodiado Wanderson asseverou em Delegacia que, ao 

chegaram em Mirassol D’Oeste, ela ligou para uma pessoa, a qual indicou 

onde era a casa que iriam ficar (fl. 33), de modo que tese arguida pela 

requerente Narrara, nesta fase processual, não merece prosperar.

 Ademais, convém assinalar que a prisão cautelar foi decretada visando 

assegurar a ordem pública em face da concreta gravidade dos delitos 

imputados, tendo em vista que os suspeitos, reunidos em 06 (seis) 

indivíduos, associaram-se para o fim específico de cometer o crime de 

furto contra a agência do Banco do Brasil desta urbe, deslocando-se da 

cidade de Cuiabá, na posse de veículo objeto de roubo, com os sinais 

identificadores adulterados, e na posse de vários instrumentos utilizáveis 

para arrombamento e subtração de agências bancárias, a exemplo de 

furadeira, policorte, pé de cabra, discos de corte de metal, maleta 

bloqueadora de sinal, transformador de energia, dentre outros, revelando 

a organização e a complexidade da ação, bem engendrada e com divisão 

de tarefas previamente estabelecidas.

Logo, crimes desta natureza, com tamanha organização e dirigidas a 

estabelecimentos bancários, cada vez mais comuns e que causam danos 

de elevada monta, rompem a almejada paz social e, via de consequência, 

a ordem pública, aumentando a sensação de insegurança, pelo que 

merecem pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar 

tais investidas.

 Saliente-se, por fim, que os predicados pessoais da increpada, quais 

sejam residência fixa, família, matrícula em faculdade e emprego lícito, por 

si sós, não justificam a revogação da prisão preventiva quando presentes 

os requisitos da sua manutenção.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 

INCORRÊNCIA. 1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se 

devidamente justificada, atendendo ao disposto nos artigos 312 e 313, 

inciso I, do Código de Processo Penal, eis que o Magistrado fundamentou a 

necessidade da segregação do paciente, sobretudo com base na 

gravidade em concreto do delito e risco ao andamento processual caso o 

mesmo seja posto em liberdade. 2. As condições pessoais do paciente, 

por si só, não inviabilizam a prisão cautelar, se demonstrados os motivos 

legais ensejadores. 3. Já é pacífico na doutrina e na jurisprudência, que a 

manutenção da prisão processual, seja ela em flagrante delito, temporária 

ou preventiva, não enseja lesão ao princípio da presunção de inocência, 

posto que tal medida, apesar do caráter excepcional que possui, somente 

é autorizada em casos específicos descritos pela legislação vigente, 

estando prevista no próprio texto constitucional. 4. Ordem denegada. 

(TJ-ES – HC: 00250037020148080000, Relator: OEDRI VALLS FEU ROSA, 

Data de Julgamento: 19/11/2014, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de 

Publicação: 28/11/2014).

Logo, mantendo-se incólumes os fundamentos da prisão preventiva, 

INDEFIRO o pedido de revogação formulado às fls. 121/126.

Intime-se. Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 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.: 250892 Nr: 3475-55.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Messias dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: frank monezzi soares - 

OAB:24820, luiz emilio tolon - OAB:20011/e, marlúcia alves de 

souza tolon - OAB:21059

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 21 de agosto de 2018, às 17h10min.

Autos n°: 250892

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

 O Ministério Público requer vista dos autos para tentar localizar o 

endereço da vítima.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Concedo vistas ao Ministério Público para, em 05 (cinco) dias, indicar o 

endereço atualizado da vítima.

Redesigno a presente audiência para o dia 28/11/2018, às 14:50h.

Intime-se a vítima, se localizada nesta Comarca, ou depreque-se, 

conforme o caso.

Requisite-se o réu.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Frank Monezzi Soares

Advogado

Carlos Messias dos Santos

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra
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 Cod. Proc.: 250344 Nr: 3206-16.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir de Freitas Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Massam Nichols 

- OAB:11270

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 21 de agosto de 2018, às 15h20min.

Autos n°: 250344

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré, este e as Acadêmicas Dhiêniffer Rodrigues e 

Beatriz Garcia.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas, Claudio 

Adão Ferreira da Cruz Candia, Fábio da Costa Leite, Edclilson Moreira 

Velozo, Anderson da Silva Nunes e procedido o interrogatório da parte ré. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

As partes insistem na oitiva das demais testemunhas.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Oficie-se à Autoridade Policial a fim de que junte aos fólios, no prazo de 

05 (cinco) dias, o laudo de exame de corpo de delito na vítima.

Redesigno a presente audiência para o dia 28/11/2018, às 14:40h.

Abram-se vistas às partes para indicarem o endereço correto da vítima, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Sendo localizado o respectivo endereço, 

intime-se para a audiência acima aprazada ou depreque-se, conforme o 

caso.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Valdir de Freitas Neves

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260267 Nr: 1928-43.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Barros Cavalcanti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: sirlene souza magalhões - 

OAB:19979/o

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 21 de agosto de 2018, às 16h40min.

Autos n°: 260267

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas, Simone 

Ribeiro Passos, Lucimar Ribeiro Cavalcanti, Thália Ribeiro Cavalcanti e 

procedido os interrogatórios da parte ré. Registre-se que o(s) 

depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o disposto no 

Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em 

anexo como termo de compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Nomeio como curadora da informante Thália Ribeiro Cavalcanti, a irmã 

Lucimar Ribeiro Cavalcanti, maior de idade.

Por fim, declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às 

partes para memoriais finais, no prazo legal, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Sirlene Souza Magalhães

Advogada

Luiz Barros Cavalcanti

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248525 Nr: 2337-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 22 de agosto de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 248525

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas, João 

Velisvaldo, Antonio José da Rocha Júnior, Marlene de Souza Morais, 

Adilson Barbosa dos Santos e procedido o interrogatório da parte ré. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

As partes desistem da oitiva da testemunha Lenilson.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha Lenilson.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, iniciando pelo Ministério Público.

 Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcel de Sá Pereira

Advogado

Rodrigo Barbosa de Oliveira

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 246381 Nr: 1324-19.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonatha Bruno da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - 

OAB:10838

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 22 de agosto de 2018, às 16h40min.

Autos n°: 246381

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas.

 O Ministério Público desiste da oitiva da testemunha Luiz Cláudio e a 

defesa insiste.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 A considerar a certidão de fl. 117, redesigno a presente audiência para o 

dia 28/11/2018, às 15:00h.

Intime-se novamente a testemunha Luiz Cláudio.

Requisite-se o réu.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Igor Cristian Salgueiro

Advogado

Jonatha Bruno da Silva

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 241664 Nr: 3727-92.2016.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JVdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IURI SEROR CUIABANO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 22 de agosto de 2018, às 16h20min.

Autos n°: 241664

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas, Rosiane 

Siqueira da Silva. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

Dada a palavra ao Ministério Público: MM. Juiz, requeiro que seja juntado o 

prontuário médico da vítima Vilma e a oitiva da Diretoria do Hospital Samuel 

Greve, Cristina, como informante do Juízo.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Consoante manifestação ministerial de fls. 221/222, homologo a 

desistência da oitiva das testemunhas Renata Rubiana e Sheilla Capelleti.

Quanto ao pedido de recambiamento do réu para a Cadeia Pública de 

Mirassol D’Oeste/MT, tem-se que o denunciado não está preso por este 

processo, e sim por processo vinculado à Comarca de Porto Esperidião, 

razão pela qual impertinente o pedido nestes fólios.

 De outro modo, ainda que assim não fosse, a Cadeia Pública de Mirassol 

D’Oeste/MT está lotada, não sendo razoável referida transferência, até 

porque o denunciado ainda sequer foi condenado no processo em Porto 

Esperidião/MT, não estando cumprindo pena.

No que tange ao pedido de redesignação da presente audiência, em 

virtude do não recambiamento do réu, atualmente custodiado no Município 

de Cáceres/MT, tem-se que o mesmo deveria ser recambiado nos autos 

de sua prisão em flagrante para a Comarca de Porto Esperidião/MT na 

presente data, para realização de audiência de custódia, nos autos CI 

64075, sendo que em referido processo foi oficiado pela SEJUDH 

informando a impossibilidade de recambiamento do acusado, em virtude de 

problemas burocráticos.

Logo, resta evidente que não seria recambiado para esta solenidade, 

ainda que o referido recambiamento fosse requisitado.

 De outro modo, estando sua defesa constituída presente, não sendo 

informado qual o prejuízo com a ausência do acusado, não há falar em 

nulidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 

RECAMBIAMENTO PROVISÓRIO PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO. DESNECESSIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E 

AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA.ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste coação ilegal a ser sanada em virtude do indeferimento do 

pedido de recambiamento do réu para participação em audiência de 

instrução, se a decisão foi devidamente fundamentada e lastreada em 

elementos concretos, como a possibilidade de realização do interrogatório 

do acusado na comarca onde se encontra preso e do custo que envolve a 

sua transferência provisória. Não há que se falar em violação aos 

princípios do contraditório e ampla defesa nessa situação, desde que seja 

garantido ao acusado a presença de defensor tanto no interrogatório do 

réu quanto na audiência de oitiva de testemunhas.

2.Ordem denegada.

(Acórdão n.1032735, 20170020135137HBC, Relator: JESUINO RISSATO 3ª 

TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2017, Publicado no DJE: 

26/07/2017. Pág.: 129/132)

Antes do deferimento do requerimento ministerial, oficie-se à Autoridade 

Policial para realizar a oitiva e qualificação da testemunha Cristina, suposta 

Diretora do Hospital Samuel Greve, para que informe o que sabe se os 

fatos apurados nestes autos, e também a oitiva do médico que teria 

atendido a vítima Vilma no dia em que foi atendida. Para tanto, extraia-se 

cópia do CD com a oitiva da testemunha Rosiane Paiva Siqueira e cópia da 

denúncia, com remesse à autoridade policial, devendo os depoimentos e 

qualificação serem juntados no prazo de 10 (dez) dias.

Com a juntada dos referidos depoimentos, conclusos para análise quanto 

à nova designação de audiência e determinação de expedição para 

interrogatório do acusado.

Outrossim, oficie-se ao Hospital Samuel Greve solicitando o prontuário 

médico da vítima Vilma Francisca de Assis e Liliane Reis Dourado, 

referente ao mês de janeiro de 2016.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Iuri Seror Cuiabano

Advogado

Josias Valerio dos Reis

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 188041 Nr: 2363-90.2013.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ozenir dos Reis da Grella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Mirassol D´Oeste - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento
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Dia 22 de agosto de 2018, às 15h50min.

Autos n°: 188041

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré, e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas, Kátia de 

Souza Zorzenon, Lucia Aparecida de Souza e procedido o interrogatório 

da parte ré. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Depreque-se a oitiva da vítima e da testemunha Sandra para a Comarca 

de Cáceres/MT, no endereço declinado à fl. 71, devendo a vítima, se 

possível e acaso haja disponibilidade técnica, ser ouvida mediante 

depoimento especial sem dano.

Com o retorno da missiva, declaro encerrada a instrução processual, 

abrindo-se vistas às partes para memoriais finais, iniciando pelo Ministério 

Público.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcus Vinicius Esbalqueiro

Defensor Público

Ozenir dos Reis da Grella

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 248525 Nr: 2337-53.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: OMPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência de Instrução e Julgamento

Dia 22 de agosto de 2018, às 14h00min.

Autos n°: 248525

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supra citadas. Em seguida foram ouvidas as testemunhas/vítimas, João 

Velisvaldo, Antonio José da Rocha Júnior, Marlene de Souza Morais, 

Adilson Barbosa dos Santos e procedido o interrogatório da parte ré. 

Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) observando-se o 

disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral da Justiça, valendo 

o termo em anexo como termo de compromisso em relação à(s) 

testemunha(s).

As partes desistem da oitiva da testemunha Lenilson.

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha Lenilson.

Declaro encerrada a instrução processual, abrindo-se vistas às partes 

para memoriais finais, iniciando pelo Ministério Público.

 Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcel de Sá Pereira

Advogado

Rodrigo Barbosa de Oliveira

Parte ré

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257912 Nr: 877-94.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Vinicius Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 257912

 Vistos etc.

Em que pese a manifestação do Ministério Público às fls. 24/26, vislumbro 

que, embora o recuperando não tenha iniciado o cumprimento do serviço 

comunitário, apesar de devidamente intimado (fl.20), tenho que a 

regressão cautelar não se monstra adequada no presente caso, pois a 

pena privativa de liberdade aplicada é de apenas 15 (quinze) dias de 

prisão simples.

Destarte, tenho por bem, primeiramente, designar audiência de justificação 

para oitiva do recuperando 23/08/2018, às 15h25min., para posterior 

deliberação.

Ciência ao Ministério Público e Defensor.

Intime-se o recuperando, salientando que sua ausência em audiência 

ensejará regressão ao fechado.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 19 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 237460 Nr: 1507-24.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Dias de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 23 de agosto de 2018, às 14h50min.

Autos n°: 237460

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando 

Alexandre Dias de Oliveira. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) 

gravado(s) observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da 

Corregedoria Geral da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de 

compromisso em relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Abram-se vistas à defesa e ao Ministério Público para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Luiz Gonzaga de Menezes

Advogado

Alexandre Dias de Oliveira

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257912 Nr: 877-94.2018.811.0011
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Vinicius Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE/MT

 TERCEIRA VARA

ATA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

Audiência de Justificação

Dia 23 de agosto de 2018, às 15h25min.

Autos n°: 257912

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o representante do Ministério Público, o 

Defensor da parte ré e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas. Em seguida foi procedido a justificação do reeducando Vitor 

Vinicius Costa. Registre-se que o(s) depoimento(s) foi(ram) gravado(s) 

observando-se o disposto no Provimento 71/2008 da Corregedoria Geral 

da Justiça, valendo o termo em anexo como termo de compromisso em 

relação à(s) testemunha(s).

DELIBERAÇÃO: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

 Acolho a justificativa apresentada, devendo o recuperando iniciar 

imediatamente seu serviço comunitário, devendo em 24 (vinte e quatro) 

horas comparecer à sede da Prefeitura Municipal para lá ser informado 

sobre o local e horário de prestação do mesmo.

Oficie-se à Prefeitura Municipal, para que informe a este Juízo se o 

recuperando está comparecendo.

Cumpra-se.

Nada mais, por mim, encerrou-se esta audiência, sendo que os presentes 

assinam a ata.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcel de Sá Pereira

Advogado

Vitor Vinicius Costa

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 257912 Nr: 877-94.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitor Vinicius Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 257912

 Vistos etc.

Trata-se de execução penal em que o(a) recuperando(a) Vitor Vinicius 

Costa iniciará seu cumprimento de 01 (uma) pena restritiva de direito 

concernente em:

1) serviço comunitário, concernente em 07 (sete) horas por semana, 

podendo a carga horária ser fracionada, durante o período de 

cumprimento da pena (quinze dias), 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.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições, acarretará REGRESSÃO de regime.

Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra mencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Intimem-se recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e 

Ministério Público.

Após a intimação do recuperando, oficie-se à Secretaria de Administração 

do Município, a fim de que informe se o(a) recuperando(a) iniciou o 

cumprimento do serviço comunitário, devendo enviar relatório mensal a 

este Juízo sobre o comparecimento do(a) recuperando(a).

Após a informação de que o(a) recuperando(a) iniciou o cumprimento de 

sua pena de serviço comunitário, proceda-se o cálculo da pena, com 

intimação das partes para manifestação, iniciando pela defesa, no prazo 

de 05 (cinco) dias, vindo-me conclusos na sequência.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), dê-se vista a Defesa e 

após ao Ministério Público.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

com a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se 

encaminhar ao referido órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, 

Bairro Centro, Mirassol D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 03 de maio de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001127-79.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO INACIO HELENE LESSA (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA SOUZA THEVES (REQUERIDO)

VILSON DELMAR THEVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO 

Processo: 1001127-79.2018.8.11.0086 /  ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: PAULO INACIO HELENE LESSA - MT0006571A 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 

diligência negativa do Oficial de Justiça retro Id. 14749572 com relação à 

Ré, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias. Em 

igual prazo, providencie o pagamento da complementação de diligência 

cotada no valor de R$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais), que deverá 

ser paga pela exequente, por meio de guia de “Complementação de 

Diligência por Depósito”, disponibilizada no site do TJ/MT, Link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/deposito, indicando o Oficial 

de Justiça WILMAR MARQUETTI DE SOUZA JUNIOR para recebimento dos 

valores, tudo nos termos determinados pelo Provimento 7/2017-CGJ. Nova 

Mutum, 23 de agosto de 2018 CAMILLA LETICIA RODRIGUES DA SILVA 

Gestora de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48901 Nr: 4273-29.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelina Garcia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e do art. 11, da Resolução CJF 
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458/2017, impulsiono os autos para intimar as partes, na pessoa de seu 

procurador, para manifestarem acerca do inteiro teor do ofício requisitório 

expedido nos autos às fls. 185/186, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 101023 Nr: 822-49.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Renata Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique José Parada Simão 

- OAB:221.386

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Ação de Indenização por Danos Morais e Declaração de Indébito proposta 

por Renata Lopes desfavor de Renova Companhia Securitizadora de 

Créditos Financeiros S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, para fins de:DECLARAR a inexistência de qualquer 

débito existente entre as partes, em relação aos fatos delineados nesta 

demanda;CONDENAR a Renova Companhia Securitizadora de Créditos 

Financeiros S.A ao pagamento de danos morais em favor da Autora 

Renata Lopes no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros devidos 

a partir da data da inscrição indevida 12.08.2014, e correção monetária 

devida a partir da data da publicação desta sentença;CONFIRMAR o 

disposto na decisão proferida às fls. 41/44, que determinou a exclusão do 

nome da parte Requerente dos órgãos de proteção em relação ao débito 

versando.IMPROCEDER o pedido de repetição indébito, em observância ao 

delineado nesta.Condeno, ainda, a parte Requerida ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, a teor do art. 85, § 2°, do Código Processo Civil, bem 

como ao pagamento das custas processuais.Após o trânsito em julgado 

desta sentença e cumprimento das providências acima determinadas, 

arquivem-se os autos, fazendo-se as necessárias anotações.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às providências. Com 

urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111983 Nr: 7025-27.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mutum Mercado e Conveniência LTDA - ME, LUCIMARA 

DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adenilson Pistore

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suzye Maria Jose Conceição 

Martins do Nascimento - OAB:MT 13.746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maite Martina Santana e 

Santos Benevides - OAB:MT 21.954

 Destarte, indefiro a tutela antecipada por não estrem comprovados os 

elementos do art. 300, do Código de Processo Civil.Saneio parcialmente o 

feito somente em relação à inépcia da inicial, sendo que a questão da 

competência do juízo será analisa com o eventual deferimento das provas 

e entrega dos documentos requeridos por este magistrado.Fixo como 

ponto controvertido a legalidade da dívida da parte autora com a requerida, 

analisando eventuais vícios do negócio jurídico e origem da dívida, além da 

possibilidade de indenização por benfeitorias pela parte requerida, bem 

como a responsabilidade pelo pagamento de impostos e outras despesas 

decorrentes do contrato de aluguel ou mesmo acordadas e assumidas 

pela parte autora. De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, 

sob pena de estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do 

Código de Processo Civil.Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo 

de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que pretendem produzir, 

esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena de 

indeferimento.Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das 

custas de forma integral, sendo que em caso de impossibilidade, 

comprovar a situação de hipossuficiência financeira de maneira contábil, 

tanto em relação a pessoa jurídica como em relação a pessoa física. No 

prazo de 15 dias.Cumpra-se, expedindo o necessário. COM URGENCIA. 

Intimem-se as partes. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 47711 Nr: 3135-27.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - PF/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B, Leonardo Trevisan - OAB:77202/RS

 Argumenta o Ente Fazendário que deve ser redirecionada a Execução 

Fiscal com base na dissolução irregular da empresa, tendo em vista que 

houve declaração para Receita Federal da Empresa como Inativa, no ano 

de 2016 e até 15 de maio de 2017 não havia sido entregue a Declaração 

de Imposto de Renda, referente ao ano anterior, presumindo tratar-se de 

pessoa jurídica que encerrou suas atividades irregularmente.Apesar de 

via de regra ser necessário a certidão do Oficial de Justiça comprovando 

o encerramento das atividades, excepcionalmente, por se tratar de 

devedores contumazes da comarca, com diversas ações de execução 

ajuizadas, entendo que o redirecionamento nos moldes do art. 135, III, do 

CTN mostra-se possível, devendo os requeridos ser citados nos 

endereços informados pela Fazenda Nacional, passando os requeridos 

Marlon Cristiano Buss e Adir Freo a integrar o polo passivo da 

demanda.Quanto à existência de Grupo Econômico, entendo que o 

exequente não o comprova pela documentação que traz aos autos, mas 

mesmo que o fizesse, a responsabilidade solidaria tributária somente 

ocorre quando as empresas do mesmo grupo econômico praticam em 

conjunto a situação que configura o fato gerador que deu origem a 

execução fiscal Como não demonstra a participação das outras empresas 

no fato gerador, impossível o reconhecimento do grupo econômico para 

fins de solidariedade tributária.Citem-se os executados Marlon Cristiano 

Buss e Adir Freo para integrar o polo passivo da demanda, por AR, no 

endereço de fls. 170 e 168, respectivamente.Altere-se a capa dos autos 

para constar como executados além da Union Transportes Ltda, Marlon 

Cristiano Buss e Adir Freo.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.Após, 

intime-se a Fazenda Nacional para se manifestar em 15 dias.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109525 Nr: 5705-39.2017.811.0086

 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 Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antonio Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Küster Andriata - OAB:MT 

15.998A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B

 Vistos etc.

Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Aguarde-se o julgamento do agravo.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 112742 Nr: 126-76.2018.811.0086

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Alves dos Santos, Walter Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Marcos Roque de Faria - 

OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o agravo de instrumento de fls. 236/261, mantenho a decisão pelos 
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seus próprios fundamentos.

Primeiramente, deve-se indeferir a preliminar de inépcia da petição inicial, 

tendo em vista que apesar de em alguns momentos a petição inicial não 

primar pela clareza, postula situação amparada pelo direito, sendo que 

desta se extrai conclusão lógica, não sendo o caso de inépcia. Saneio o 

feito.

Fixo como ponto controvertido a legalidade da posse do embargante, bem 

como o direito dele permanecer na área amparado por qualquer instituto 

previsto no direito brasileiro, verificando a possibilidade e eventual 

retomada da área pelo Município de Nova Mutum/MT.

De mais a mais, intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no 

prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao saneamento realizado, sob pena de 

estabilização do saneamento, nos termos do art. 357, § 1°, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se, ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias 

especifiquem as provas que pretendem produzir, esclarecendo a 

necessidade e adequação, sob pena de indeferimento.

Intime-se a parte autora para comprovar o pagamento das custas de 

forma integral, sendo que em caso de impossibilidade, comprovar a 

situação de hipossuficiência financeira de maneira contábil, tanto em 

relação a pessoa jurídica como em relação a pessoa física. No prazo de 

15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário. COM URGENCIA. Intimem-se as 

partes. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109525 Nr: 5705-39.2017.811.0086

 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 Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir Antonio Fontana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Küster Andriata - OAB:MT 

15.998A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse c.c. Pedido Liminar ajuizada 

por Município de Nova Mutum, em desfavor de Moacir Antônio Fontana.

 De proêmio, verifico que a petição e documentos de fls. 127/150 

referem-se ao processo de Código n. 112742 (autos em apenso).

 Deste modo, DETERMINO o desentranhamento da petição e documentos 

de fls. 127/150, o que deverá ser certificado, procedendo-se a respectiva 

juntada nos respectivos autos (Código n. 112742), mantendo-se a ordem 

processual.

 De mais a mais, vislumbra-se dos autos em apenso (Código n. 112742), 

que as partes que litigam no presente feito, a saber, Município de Nova 

Mutum e Moacir Antônio Fontana, transigiram, o que culminou na extinção 

do presente feito devido a homologação do acordo entabulado em 

audiência.

 Desta feita, após transmutar-se a sentença/decisão homologatória para 

estes autos, certificado o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo-se o necessário.

 Às providências.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001068-91.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA JOSE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

EDILSON DOS SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1001068-91.2018.8.11.0086 Vistos. Trata-se 

de ação para concessão de auxílio doença c/c conversão para 

aposentadoria por invalidez, com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela, proposta por EDILSON DOS SANTOS SILVA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos qualificados nos autos. 

Pela petição carreada ao ID nº 14679234, a parte autora requereu em 

10.08.2018 a desistência da ação, em razão de ter sido contemplada 

administrativamente com o benefício. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido. Ante o pedido formulado pela parte autora 

no ID nº 14679234, é de rigor a extinção do feito sem resolução de mérito, 

visto que desnecessária a concordância da parte contrária, ainda não 

citada. Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, julgo extinto o 

PROCESSO sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, 

do Código Processual Civil. Sem condenação em custas, em razão da 

gratuidade da justiça, que ora reconheço. Certificado o trânsito em julgado, 

nada sendo requerido, arquive-se com as baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Às providências 

necessárias. Cumpra-se. Nova Mutum/MT, 20 de agosto de 2018. 

LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47539 Nr: 2963-85.2010.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Felipe Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gleiciqueli de Oliveira Grisoste 

Figueiredo - OAB:13325/MT, Leandro Felix Pereira - OAB:12673/MT, 

Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL informou 

que desistiria do recurso de apelação interposto às fls. 136/137 caso a 

parte requerente aceitasse a atualização dos valores atrasados em 

consonância com o artigo 1°-F, da Lei 9.494/1997, às fls. 140 o autor 

concordou com a autarquia previdenciária.

Nesse contexto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA RECURSAL exarada às fls. 

136/137.

Portanto, decorrido o prazo legal, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença de fls. 131/134.

Oficie-se ao INSS para que realize a implantação do benefício 

previdenciário concedido ao autor, nos termos da sentença, no prazo de 

30 (trinta) dias, sob pena de fixação de multa.

Não iniciada a fase de cumprimento de sentença no prazo legal, 

remetam-se os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96891 Nr: 4390-10.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Veríssimo Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Carusi Silveira, Marcelo Carusi Silveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Malu Macedo Mallmann - 

OAB:MT 21.511/O, Rafael Verissimo Araujo - OAB:GO 35.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

Mantenho a decisão agravada de fl. 178/179, por seus próprios 

fundamentos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47780 Nr: 3204-59.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MeABAL-, LCG, MNG, IdJG, MdOG

 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: Eduardo Rafael Buss - 

OAB:MT 7.023-B

 Vistos. Assim, DEFIRO a reserva dos honorários no percentual de 1/5 (um 

quinto) do valor referente à verba sucumbencial desta execução, à 

Sandro Pissini e Marquesini – sociedade de advogados. Todavia, às fls. 

117/126, os executados MARIA NUNES GONÇALVES e MILTON DE 

OLIVEIRA GONÇALVES opuseram nova exceção de pré-executividade, 

alegando a impenhorabilidade dos valores depositados em suas contas 

bancárias, visto que seriam provenientes de seus benefícios 

previdenciários. No entanto, não foi determinado o bloqueio de qualquer 

quantia nas contas bancárias pertencentes a qualquer executado neste 

feito. Desta feita, ante a ausência de bloqueio de qualquer quantia nas 

constas dos devedores supramencionados, ao menos neste feito, não há 

que ser acolhido qualquer pedido formulado pelos executados. Acerca do 

requerimento da parte exequente para efetuar o bloqueio de veículos 

localizados em nome dos executados, DEFIRO o pedido de fls. 114. 

Proceda-se as buscas de bens em nome dos executados, via sistema 

RENAJUD, tomando-se como base o CPF/CNPJ dos executados (CNPJ 

01.970.478/0001-07; CPF 593.175.909-34; CPF 014.474.499-67; CPF 

660.744.529-20 e CPF 593.175.909-34). Caso positivo, proceda-se 

restrição/bloqueio em eventual bem encontrado para a satisfação do 

débito. Caso negativo, seja procedida à tentativa de penhora online pelo 

Sistema BACENJUD, nas contas bancárias em nome dos executados, até 

o limite do débito exequendo, com base no último cálculo apresentado. Por 

fim, caso novamente o resultado seja negativo, proceda-se à busca de 

bens em nome dos executados pelo Sistema INFOJUD, Com aporte das 

informações, intime-se o exequente para se manifestar em 05 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento. Processe o presente em segredo de justiça. 

Os autos deverão permanecer em Gabinete até que se processe a ordem 

de restrição/bloqueio. Caso as tentativas de constrição apresentem 

resultados positivos, intimem-se os executados para se manifestarem no 

prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 104000 Nr: 2750-35.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmaikon da Silva Lucena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Pereira da Conceição

 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:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para manifestar 

acerca da devolução da carta precatória de fls. 43/44, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 75769 Nr: 4343-41.2013.811.0086

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTdNM-M, IAJ, MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PEDRO FRANZ - 

OAB:14594

 Vistos.

Trata-se de APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA proposta pelo 

CONSELHO TUTELAR DE NOVA MUTUM/MT em face de VANDERLEI 

BELOTI, ambos qualificados nos autos.

Segundo consta da exordial, no dia 02/11/2013, o representado é 

proprietário da Boate Milenium onde foram identificados 04 (quatro) 

adolescentes dentro daquele estabelecimento.

 À fl. 13, determinada a citação da requerida.

Às fls. 15, citação do requerido.

 Às fls. 20/23, o requerido apresentou contestação.

 Às fls. 25/27, impugnação à contestação.

 Às fls. 28/29, determinada a emenda a inicial.

À fl. 31, emenda a inicial.

À fl. 35, recebida a emenda a inicial.

 Às fls. 40/41, despacho saneador, ocasião em que foi designada 

audiência de instrução.

 Na audiência foram ouvidas as testemunhas Silvia Cristina Brum Bonafé, 

James Fernando Faustine Marques e Geomar dos Santos PavãoE 

Anisleide Rodrigues da Silva.

Às fls. 105/106, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência da 

demanda ante a ausência de provas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De proêmio, tenho que a ação merece ser julgada improcedente. Explico.

 In casu, verifica-se que a representação formulada, mostra-se com 

poucas informações acerca dos fatos, sendo que sequer restou 

minimamente demonstrado no feito se os menores estavam dentro ou fora 

do estabelecimento, ficando assim expostos a “cena de sexo explicito e 

pornografia” ou ingerindo bebida alcoolica, não podendo atribuir 

responsabilidade à requerida de forma genérica.

Outrossim, vislumbra-se que nos autos não há elementos de prova 

suficientes em demonstrar eventual infração administrativa cometida pelo 

requerido, ocasião em que a improcedência é medida que se impõe ao 

caso.

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a representação formulada, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a 

consequente extinção do processo.

 Ciência ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74033 Nr: 2552-37.2013.811.0086

 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): SMAeR-SOMAR, VLCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Brescovit Maciel - 

OAB:MT 13.827-A, Paula Küster Andriata - OAB:MT 15.998A

 Vistos.

Trata-se de APURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA proposta pelo 

CONSELHO TUTELAR DE NOVA MUTUM/MT em face da SOCIEDADE 

MUTENSE ARTISTICA E RECREATIVA – SOMAR, ambos qualificados nos 

autos.

Segundo consta da exordial, o requerido teria descumprido os deveres 

previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente quando da realização 

do evento “Mutum Rodeio Show 2013”.

 À fl. 14, determinada a citação da requerida.

Às fls. 22, citação do requerido.

 Às fls. 24/31, o requerido apresentou contestação.

 Às fls. 33, impugnação à contestação.

 À fl. 34, decisão designando audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas Flavio Roberto Lamp, 

Rosani Batista Duarte da Silva e Jeferson Antunes da Silva.

Às fls. 62/64, o Ministério Público manifestou-se pela improcedência da 

demanda ante a ausência de provas.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

De proêmio, tenho que a ação merece ser julgada improcedente. Explico.

 In casu, verifica-se que a representação formulada, mostra-se com 

poucas informações acerca dos fatos, sendo que sequer restou 

minimamente demonstrado que houve falha na fiscalização, de modo que, 

inclusive, o infante afirmou que ludibriou a organização do evento para 

conseguir neste adentrar e permanecer.

 Em relação à bebida alcoólica, o menor relatou que pedia para pessoa 

maior de idade adquirir tal produto, de forma que também não se 

comprovou que o requerido tenha sido negligente na fiscalização quanto à 
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venda de bebida alcoólica.

 Outrossim, vislumbra-se que nos autos não há elementos de prova 

suficientes em demonstrar eventual infração administrativa cometida pelo 

requerido, ocasião em que a improcedência é medida que se impõe ao 

caso.

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a representação formulada, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a 

consequente extinção do processo.

 Ciência ao Ministério Público e ao Conselho Tutelar.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110199 Nr: 6055-27.2017.811.0086

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gabriel Puziski, Graciosa Levandoski Puziski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Pichitelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Vanessa Puziski 

Rossarola - OAB:MT 16.914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que apesar de retificado o valor da causa, 

este ainda encontra-se em dissonância com o proveito econômico 

pretendido pelo autor.

Ademais, quanto ao requerimento da parte autora para esclarecimento da 

forma de avaliação da porção de área a qual se pleiteia o usucapião. 

Consigno que a avaliação deverá ser realizada por Oficial de Justiça, nos 

termos do artigo 870 do Código de Processo Civil.

Expeça-se o mandado de avaliação quanto ao imóvel rural indicado na 

petição inicial.

Lavrado o auto de avaliação, intime-se a parte autora para se manifestar 

sobre os valores apresentados e proceder novamente à retificação do 

valor causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos do artigo 321, paragrafo único, do mesmo Código.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70852 Nr: 3364-16.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tissiano Luiz Schaurich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de TISSIANO LUIZ SCHAURICH ME, na 

qual pleiteia o autor, às fls. 163/165, a conversão da ação em EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL com fundamento no artigo 329, caput, incisos I 

e II do Novo Código de Processo Civil. (...) Do mesmo modo, consoante se 

infere do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 911/69, ao credor é facultado o 

ajuizamento da ação de execução: “Art. 5º Se o credor preferir recorrer à 

ação executiva ou, se for o caso ao executivo fiscal, serão penhorados, a 

critério do autor da ação, bens do devedor quantos bastem para 

assegurar a execução.” (...) Nesse sentido segue o seguinte 

julgado:"Execução. Arresto on line. Esgotamento dos meios existentes. 1 - 

Arresto on line por meio do sistema Bacenjud é cabível caso demonstrado 

que ineficazes todos os esforços no sentido de localizar a agravada.2- 

Esgotados os meios que dispõe o exequente para localizar o endereço ou 

os bens passíveis de penhora, cabível o arresto on line. 3 - Agravo 

provido.Processo". ( AGI 201500200665, Relator(a): JAIR SOAES, 

Julgamento 29/02015, Órgão Julgador: 6ª Turma Cível, Publicação: 

Publicado no DJE : 05/05/2015 . Pág 270).”Desse modo, intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço do 

executado ou comprovar por meio de juntada de documentos nos autos 

que tentou localizar o endereço, sob pena de extinção. Ressalto que parte 

pode se utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o 

disponibilizado pela Associação Comercial deste Município. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 51836 Nr: 2854-37.2011.811.0086

 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: Maria Soares dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Moises da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lídia do Carmo Ribeiro - 

OAB:MT 16.460

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS proposta por MARIA SOARES 

DOS SANTOS em face de SILVANO MOISES DA SILVA, ambos 

qualificados nos autos.

À fl. 110, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

A defesa do requerido concordou com o pleito da requerente à fl. 111.

O Ministério Público não se opôs ao presente feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 110), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 110 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Ciência ao Ministério Publico.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 107380 Nr: 4658-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marco Aurélio Ribeiro - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dirceu João Guzzo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por MARCO AURÉLIO RIBEIRO – ME (MANA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES) em face de DIRCEU JOÃO GUZZO, ambos 

qualificados nos autos.

À fl. 35, a parte exequente informou o desinteresse no prosseguimento do 

feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 35), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do executado, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 35 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pela parte exequente.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48081 Nr: 3505-06.2010.811.0086

 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: João Carlos Barreto Orrigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:MT 

11.574, Giuseppe Zampieri - OAB:MT 10.603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE RURAL COM 

TUTELA ANTECIPADA proposta por JOÃO CARLOS BARRETO ORRIGO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ambos 

qualificados nos autos.

À fl. 136, a parte requerente informou o desinteresse no prosseguimento 

do feito, motivo pelo qual pugnou pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte, é de rigor a extinção do feito sem 

resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido de desistência à fl. 136 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo. 485, inciso VIII, do Código 

Processual Civil.

Sem custas.

Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79526 Nr: 2696-74.2014.811.0086

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvide Onerinez Nicolini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Heitor Nicolini (Espolio), O Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por OLVIDE ONERINEZ 

NICOLINI tendo como inventariado HEITOR NICOLINI ambos qualificados 

nos autos.

À fl. 31, a requerente informou o desinteresse no prosseguimento do feito, 

informando que fará o inventário extrajudicial.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 31), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 31 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Sem custas.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 90100 Nr: 12-11.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, SEBRAE - Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARMORARIA ARINOS LTDA ME, WAGNER 

GRANZOTO, REJANE DE SOUZA GRANZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de consulta das 3 (três) últimas declarações de imposto de 

renda das executadas. Assim, proceda-se às buscas pelo sistema 

INFOJUD.

Observe-se, porém, o disposto nos artigos 476 e 477, da CNGCGJ/MT que 

assim dispõe:

“Art. 476. As requisições de informações à Receita Federal para apuração 

de endereço ou situação econômico-financeira da parte só serão 

deferidas pelo Juiz quando o requerente justificar que esgotou todos os 

meios possíveis para obtê-las ou e quando determinada ex officio pelo 

magistrado, que deverá sucintamente justificar a requisição.”

 “Art. 477. As secretarias farão arquivos reservados, em pasta própria, 

física ou eletrônica, dos ofícios prestadores das informações 

econômico-financeiras das partes, dando ciência do seu conteúdo ao 

interessado e certificando no processo essa ocorrência, salvo se por 

determinação do Juízo for recomendada a juntada aos autos, 

circunstância em que passará o feito a correr em segredo de justiça.”

Com aporte das informações, intime-se o exequente para se manifestar 

em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 37675 Nr: 649-40.2008.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Semeali Sementes Híbridas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Paulo Gregory

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ferrarezi Risolia - 

OAB:147522/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Ante as inúmeras tentativas infrutíferas de penhora online de ativos 

financeiros, proceda-se às buscas de bens em nome do executado já 

citado, via sistema RENAJUD.

 Não sendo encontrados bens, defiro o pedido de fl. 115, para consulta 

através do sistema infojud das últimas três declarações de operações 

imobiliárias (DOI).

 Nada sendo encontrado, intime-se a parte exequente para em 15 (quinze) 

dias indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução 

(artigo 921, III, do Código de Processo Civil).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 82536 Nr: 476-69.2015.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE GIEHL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de citação por edital formulado pela autora às fls. 

104, vez que não há comprovação nos autos de que foram esgotados 

todos os meios de citação do requerido, de modo que só foi tentada a 

citação por mandado por apenas uma vez e somente em um endereço, 

ressaltando-se que a citação por edital é medida extrema e só deve ser 

utilizada quando a parte autora não lograr êxito para localização da parte 

requerida.

Intime-se o representante legal do requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do 

artigo 218, § 3°, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73687 Nr: 2205-04.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José Pereira de Sousa

 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:

 Vistos.Em relação ao requerimento de citação por edital, a parte 

exequente alega às fls. 44, que os executados se encontram em lugar 

incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua citação editalícia.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização dos executados, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.Julgado que sintetiza a 

questão:“[...]. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR EDITAL. INVALIDADE. OBRIGAÇÃO DO 

AUTOR DE DILIGENCIAR NO SENTIDO DE PROMOVER A CITAÇÃO DO 

RÉU. 01 - Sob a ótica do direito processual moderno e de uma 

interpretação constitucional do art. 267, inciso III, e § 1º, do Código de 

Processo Civil, o Juiz, antes de extinguir o processo por desídia das 

partes, deve esgotar os meios disponíveis para a intimação pessoal, 

adotando, inclusive, a via editalícia, e somente após frustradas todas as 

tentativas é que o Juiz deve proferir uma decisão terminativa. (...) No que 

se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois cuida-se de 

providência da parte que pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de 

dados privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de 

endereços por meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de 

trabalho do Poder Judiciário.Desse modo, intime-se a parte exequente a 

fim de, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos o endereço da parte 

executada ou comprovação que tentou localizar o endereço.Ressalto que 

parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o 

disponibilizado pela Associação Comercial deste Município.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54424 Nr: 1907-46.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bolivar Transportes Ltda, Bolivar Borges 

Machado, Marivone de Almeida Greff

 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:

 Vistos.

Indefiro o requerimento de fl. 122, visto que já foi realizada busca de 

endereço via aos órgãos conveniados do E. TJ/MT, conforme fls. 117.

Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, de 

prosseguimento ao feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54422 Nr: 1905-76.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Restaurante e Lanchonete São Jose Ltda 

(Restaurante São Jose), Josefa Pereira dos Santos, Jorge Pinheiro de 

Lima

 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:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fl. 68, visto que somente se demonstrado que a 

consulta ao banco de dados privados restou infrutífera, é que será 

deferida a busca de endereços por meio dos sistemas judiciais, a fim de 

otimizar a gestão de trabalho do Poder Judiciário.

Consigno que a parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73699 Nr: 2218-03.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvia Ramos Inácio Coelho, Hugo Aguiar 

Coelho

 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:

 Vistos.

Mantenho a decisão de fls. 111, visto que somente se demonstrado que a 

consulta ao banco de dados privados restou infrutífera, é que será 

deferida a busca de endereços por meio dos sistemas judiciais, a fim de 

otimizar a gestão de trabalho do Poder Judiciário.

Consigno que a parte pode se utilizar da consulta a bancos de dados 

privados, como o disponibilizado pela Associação Comercial deste 

Município.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 73693 Nr: 2212-93.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairton Ferraboli - ME, Lairton Ferraboli

 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:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81556 Nr: 4361-28.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Santander (Brasil) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paula Rosane Uemura Ferreira Leite, Rodrigo 

Ferreira Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:12406-A/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo 

Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.Em relação ao requerimento de citação por edital, a parte 

exequente alega às fls. 77, que os executados se encontram em lugar 

incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua citação editalícia.Por 
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outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização dos executados, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.[...] Não pode o Juiz, para 

justificar a citação por edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu 

se encontra em lugar incerto e não sabido sem que o autor tenha 

demonstrado a utilização de todos os meios necessários à sua 

localização, mormente quando a parte dispõe de meios para obter o 

endereço do réu, valendo-se, inclusive, de expedientes a serem 

encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos oficiais. Nulidade do 

edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”. 

(Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª Câmara Cível do TJAL, Rel. 

Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 27.05.2015).”No que se refere ao 

pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois cuida-se de providência 

da parte que pode se utilizar da consulta a bancos de dados privados, 

como o disponibilizado pela Associação Comercial deste Município.No 

mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no 

prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos o endereço da parte executada 

ou comprovação que tentou localizar o endereço.Ressalto que parte pode 

se utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o disponibilizado 

pela Associação Comercial deste Município.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112322 Nr: 7194-14.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A, Thamires Hohenberger Mafissoni - 

OAB:MT 18783

 Vistos.

Em observância aos princípios da economia processual e da razoável 

duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no 

prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do Código de 

Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob pena de 

preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em que o 

processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52897 Nr: 430-85.2012.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bonamigo e Lima Ltda., Laurindo Salvador

 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.

Indefiro o requerimento de fl. 90, uma vez que o processo está em fase de 

conhecimento e não de execução.

No mais, intime-se o requerente para que proceda a citação do respectivo 

espólio, de quem for sucessor ou herdeiros, ficando o processo 

suspenso para tais providências, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46936 Nr: 2360-12.2010.811.0086

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Topos Engenharia e Comercio Ltda, EBTE - 

Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:OAB/SP 98.709

 Vistos.Trata-se de AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA proposta pelo 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM em face de TOPOS ENGENHARIA E 

COMÉRCIO LTDA e EBTE – EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA S/A, todos devidamente qualificados nos autos.. É o relato 

necessário.Decido.De proêmio, verifico que o valor da causa e da 

reconvenção atribuídos pelas partes estão em dissonância do proveito 

econômico pretendido, uma vez que os autores dos petitórios indicaram 

valor da causa por mera estimativa, não sendo possível de acordo com o 

artigo 291 do Código de Processo Civil. (...) Assim, intime-se a parte autora 

Município de Nova Mutum/MT para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos artigos 319 e 320 do Novo Código de Processo Civil, emendar 

a inicial, para que retifique o valor da causa, sendo dispensada do 

recolhimento de custas, em virtude do disposto no artigo 3º da Lei 

Estadual nº 7.603/2001, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos 

do artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código.Por sua vez, intime-se a 

parte reconvinte EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 

S/A para, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos artigos 319 e 320 

do Novo Código de Processo Civil, emendar a inicial, para que retifique o 

valor da causa, bem como para recolher as custas processuais e taxas 

judiciárias, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, 

parágrafo único, do mesmo Código.Com a emenda a inicial e recolhimento 

das custas, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o 

caso.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 27669 Nr: 645-08.2005.811.0086

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária dos Vinhedos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Gabrielli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Faria - OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - 

OAB:4950/MT, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 Vistos.

De proêmio, proceda a inclusão do nome do assistente litisconsorcial do 

requerido Jaime Barivieira na capa dos autos.

 Outrossim, verifico que o processo está há aproximadamente 10 (dez) 

anos, aguardando o aporte das cópias do procedimento administrativo de 

regularização de ocupação de nº 2263-2, o qual tramitou junto ao 

INTERMAT.

 Às fls. 417/418, o INTERMAT informou que não foi localizado o processo 

de regularização de ocupação de nº 2263-2.

 Assim, tenho que resta prejudicada a produção de tal prova, uma vez que 

o processo não foi localizado junto àquele órgão, motivo pelo qual, 

oportunizo às partes, o prazo de 05 (cinco) dias, para indicarem nos 

autos, eventuais provas complementarem que desejam produzir para 

suprir a falta da prova consistente no processo de regularização de 

ocupação de nº 2263-2 do INTERMAT.

 Determino a extração de cópias pela parte requerida Jaime Gabrielli para 

que sejam entregues nesta secretaria, com a finalidade de envio ao 

Ministério Público para instauração do competente inquérito policial, a fim 

de apurar eventual crime cometido pelo presidente do INTERMAT.

 Por fim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste sobre os documentos juntados pelo assistente litisconsorcial 
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às fls. 419/764.

Deixo de intimar a parte requerida para manifestação sobre os 

documentos, uma vez que já se manifestou à fl. 765.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110307 Nr: 6098-61.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL IND. QUIMICA E 

AGROP. LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:SP 198.905, José Ercilio de Oliveira - OAB:SP-27.141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110331 Nr: 6110-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Daycoval S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JORGE CARDOZO - 

OAB:328717, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandra Khafif Dayan - OAB:SP 

131.646

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112096 Nr: 7070-31.2017.811.0086

 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: Horli Osmar Gaigher e Cia LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO GONÇALVES 

BERGAMASCO FERRARI - OAB:328819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110548 Nr: 6243-20.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Cinesi Píres de Mello - 

OAB:318.809/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 116305 Nr: 1989-67.2018.811.0086

 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: Calegaro Transportes, Alex Calegaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruna triches de Oliveira - 

OAB:23.578/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por CALEGARO 

TRANSPORTES em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que requer a 

inclusão de seu crédito da importância de R$ 21.640,40 (vinte e um mil, 

seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos).

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 07/30.

Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Por fim, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor para retificação do 

valor da causa na capa dos autos.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110333 Nr: 6113-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Original S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico da Costa Moreno - 

OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, 

Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira 

- OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauber Facão Acquati - 

OAB:OAB/SP 163.601, Ricardo Siliano - OAB:SP 285.361

 Vistos.

Defiro o requerimento de fls. 67/68.

 Assim proceda a republicação da decisão de fl. 64, atualizando-se o 

nome do patrono do requerido nos autos.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110346 Nr: 6121-07.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Votorantim S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, Antonio Lima Cunha Filho - OAB:SP 267.842, DANIEL 

JORGE CARDOZO - OAB:328717, Érico da Costa Moreno - 

OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Kelly 

de Campos Kawagishi - OAB:SP/288.995, Marcelo Saraiva - 

OAB:SP/372.198, Nathália Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, 

Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira 

- OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Eduardo Tavanti Jr. - 

OAB:SP/299.907

 Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta por TAUÁ 

BIODIESEL LTDA em face de BANCO VOTORANTIM S/A, ambos 

qualificados nos autos. (...) É o relatório. Fundamento e decido. Na dicção 

do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição inicial não preenche os 

requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias. (...) 

Contudo, na presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da 

petição inicial, em razão da ausência de qualificação do requerido, os 

quais são fundamentais ao prosseguimento do feito, quando 

desrespeitado pelo próprio autor da ação. A propósito, esse é o 

entendimento do Egrégio TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO – EMENDA DA INICIAL – NÃO 

ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA. Não se 

tratando de hipótese de extinção do processo por desídia (CPC, 267, III) e 

sim de descumprimento da ordem de emenda, desnecessária a intimação 

pessoal do autor neste sentido. (Ap, 96025/2011, DES.PEDRO 

SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/04/2012, 

Data da publicação no DJE 03/05/2012) Isto posto, indefiro a inicial, nos 

termos do art. 321, parágrafo único do CPC e JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com fundamento no art. 485, I, 

do CPC. Custas pelo requerente, a teor do disposto no artigo 90 do Código 

de Processo Civil. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110339 Nr: 6115-97.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fiagril Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL JORGE CARDOZO - 

OAB:328717, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noeli Alberti - OAB:MT 4061, 

Rannier Felipe Camilo - OAB:MT 22.125-B

 Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta por TAUÁ 

BIODIESEL LTDA E AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de FIAGRIL 

LTDA, ambos qualificados nos autos. (...) É o relatório. Fundamento e 

decido. Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá 

a petição inicial, sem julgamento de mérito. (...) Contudo, na presente 

hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição inicial, em 

razão da ausência de qualificação do requerido, os quais são 

fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo 

próprio autor da ação. A propósito, esse é o entendimento do Egrégio 

TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE 

VEÍCULO – EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA. Não se tratando de hipótese de extinção do 

processo por desídia (CPC, 267, III) e sim de descumprimento da ordem de 

emenda, desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido. (Ap, 

96025/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 18/04/2012, Data da publicação no DJE 03/05/2012) Isto 

posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com 

fundamento no art. 485, I, do CPC. Custas pelo requerente, a teor do 

disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110337 Nr: 6114-15.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Safra S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Americano D'Ambrosio 

Junio - OAB:SP 101.731, Cristina Maria Rodriguez Donadio - OAB:SP 

127.344

 Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta por TAUÁ 

BIODIESEL LTDA E AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de BANCO 

SAFRA S/A, ambos qualificados nos autos. (...) É o relatório. Fundamento 

e decido. Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 320, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 15 

(quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o juiz indeferirá 

a petição inicial, sem julgamento de mérito. Da análise do feito, verifico que 

após ter sido facultado ao autor a emenda a inicial para retificar o valor da 

causa, recolhimento do valor de taxas e custas, o autor deixou de 

apresentar a emenda a inicial, conforme certidão de fl. 53. É cediço que 

nos casos de extinção do processo por abandono da causa necessário 

se faz a intimação pessoal da parte Autora para, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, suprir a falta (Inteligência do Art. 485, incisos II e 

III, e §1º, do CPC). (...) A propósito, esse é o entendimento do Egrégio 

TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE 

VEÍCULO – EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA. Não se tratando de hipótese de extinção do 

processo por desídia (CPC, 267, III) e sim de descumprimento da ordem de 

emenda, desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido. (Ap, 

96025/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 18/04/2012, Data da publicação no DJE 03/05/2012) Isto 

posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com 

fundamento no art. 485, I, do CPC. Custas pelo requerente, a teor do 

disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110343 Nr: 6118-52.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuária Tauá Ltda, Taua Biodiesel Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA NEVES REMEDIO - 

OAB:357602, Nathália Couto Silva - OAB:OAB/SP 401.001, Roberto 

Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 

132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldemar Deccache - 

OAB:140500-A/SP
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 Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO proposta por TAUÁ 

BIODIESEL LTDA E AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de BANCO 

CITIBANK S/A, ambos qualificados nos autos. (...) É o relatório. 

Fundamento e decido. Na dicção do art. 321 do CPC, verificando o juiz que 

a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos artigos 319 e 

320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Caso o autor não cumpra a diligência acima, o 

juiz indeferirá a petição inicial, sem julgamento de mérito. (...) Contudo, na 

presente hipótese, a extinção dar-se-á pelo indeferimento da petição 

inicial, em razão da ausência de qualificação do requerido, os quais são 

fundamentais ao prosseguimento do feito, quando desrespeitado pelo 

próprio autor da ação. A propósito, esse é o entendimento do Egrégio 

TJ/MT: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE 

VEÍCULO – EMENDA DA INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, I, CPC – 

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA. Não se tratando de hipótese de extinção do 

processo por desídia (CPC, 267, III) e sim de descumprimento da ordem de 

emenda, desnecessária a intimação pessoal do autor neste sentido. (Ap, 

96025/2011, DES.PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 18/04/2012, Data da publicação no DJE 03/05/2012) Isto 

posto, indefiro a inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC e 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, com 

fundamento no art. 485, I, do CPC. Custas pelo requerente, a teor do 

disposto no artigo 90 do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76032 Nr: 4608-43.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.P. DE OLIVEIRA - ME, Eduardo Pampolini de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. Em relação ao requerimento de citação por edital, a parte 

exequente alega às fls. 62, que os executados se encontram em lugar 

incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua citação editalícia. Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização dos executados, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto. No que se refere ao pedido 

de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois cuida-se de providência da parte 

que pode se utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o 

disponibilizado pela Associação Comercial deste Município. No mais, 

somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados privados 

restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por meio dos 

sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do Poder 

Judiciário. Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 

10 (dez) dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou 

comprovação que tentou localizar o endereço. Ressalto que parte pode se 

utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o disponibilizado 

pela Associação Comercial deste Município. Após, conclusos para 

deliberação. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111716 Nr: 6907-51.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LAERTE DE OLIVEIRA, FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA, ROSANE MARCHIORI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20726/O, Paulo Laerte de Oliveira - OAB:3.568-B, 

Rosane Marchiori de Oliveira - OAB:OAB/MT 5.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por PAULO LAERTE DE 

OLIVEIRA, FILLIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA e ROSANE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA em face de TAUÁ BIODIESEL LTDA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 O objeto da presente impugnação é o crédito oriundo da Recuperação 

Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – Código 105258, em que requer a 

inclusão de seu crédito da importância de R$ 108.779,15 (cento e oito mil, 

setecentos e setenta e nove reais e quinze centavos).

 Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/40.

Às fls. 41/61, o autor juntou documentos.

 Às fls. 62/68, manifestação do administrador judicial.

À fl. 71, determinada a emenda a inicial para comprovar a situação de 

hipossuficiência dos autores.

 Às fls. 72/73, o impugnante emendou a inicial.

À fl. 74, indeferido o requerimento de assistência judiciária gratuita.

Às fls. 75/76, os autores recolheram as custas processuais.

 Vieram-me conclusos.

É o relatório.

 Fundamento e decido.

Recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil.

 Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, contestar 

a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando outras 

provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no artigo 

11 da Lei nº 11.101/2005.

Transcorrido o prazo sem apresentação da contestação ou com a juntada 

desta nos autos, intime-se o Administrador Judicial para emitir parecer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, em observância ao disposto no artigo 12, § 1º, 

do Código de Processo Civil.

 Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47135 Nr: 2559-34.2010.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manuel Martinho, Fernando Henrique Mazo Fávero, João 

Batista Pereira da Silva, Luciana Cristina Martins Trevisan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Américo de Souza dos Santos

 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: João Afonso Petenatti - 

OAB:MT 12.230-A, Sônia Maria Petenatti - OAB:10.371/MT

 Vistos.Em relação ao requerimento de citação por edital, a parte 

exequente alega às fls. 166, que os executados se encontram em lugar 

incerto e não sabido, de modo que, pugna por sua citação editalícia.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização dos executados, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.No que se refere ao pedido de 

busca de endereço, INDEFIRO-O, pois cuida-se de providência da parte 

que pode se utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o 

disponibilizado pela Associação Comercial deste Município.No mais, 

somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados privados 

restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por meio dos 

sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do Poder 

Judiciário.Desse modo, intime-se a parte exequente a fim de, no prazo de 

10 (dez) dias, trazer aos autos o endereço da parte executada ou 

comprovação que tentou localizar o endereço.Ressalto que parte pode se 

utilizar da consulta a bancos de dados privados, como o disponibilizado 

pela Associação Comercial deste Município.Após, conclusos para 

deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110374 Nr: 6133-21.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Original S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex S. Hatanaka - OAB:OAB/SP 

172.991, Liv Machado - OAB:OAB/MT 285.436

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76348 Nr: 4922-86.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Itaú Unibanco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Union Agro Ltda, Marlon Cristiano Buss, Adir 

Freo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110322 Nr: 6107-23.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA MARIA HARGER - 

OAB:387236, Antonio Lima Cunha Filho - OAB:SP 267.842, DANIEL 

JORGE CARDOZO - OAB:328717, Érico da Costa Moreno - 

OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, Kelly 

de Campos Kawagishi - OAB:SP/288.995, Marcelo Saraiva - 

OAB:SP/372.198, Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone 

Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:MT 21387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:8521-MT, 

DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, Marcelo Guimarães 

Marotta - OAB:AM/10.856

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 95255 Nr: 3245-16.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luciano Soares de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Planta Flora Florestal Ltda - Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Roberto Boni - OAB:MT 

8268-B, Sandro Lanzarini - OAB:MT 11.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101838 Nr: 1376-81.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO LUIS FROHLICH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pasquali Parise e Gasparini 

Junior - OAB:SP 4.752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço (fls 34), mantenho a 

decisão anterior, pois não há provas referentes a necessidade da mesma.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 112680 Nr: 82-57.2018.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIADO PNEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Taua Biodiesel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO APARECIDO SALES - 

OAB:153621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto Carlos Keppler - 

OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira - OAB:SP 132.830

 Vistos.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestação e, em 

seguida, retornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 96338 Nr: 3965-80.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Brasil Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - OAB: 

SP 209.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 
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meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87314 Nr: 3288-84.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equilibrio Industria Quimica Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA PEREIRA, ALÉRCIO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - OAB:MT 

6.298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.A parte requerente alega às fls. 68 que o executado se encontra 

em lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto. Desse modo, intime-se a 

parte exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte executada ou comprovação por meio da juntada de 

documentos que tentou localizar o endereço do executado.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79229 Nr: 2472-39.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YSdG, MSdG, WSdG, ESN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001, Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594, Roselaine Wahlbrink Jauer - OAB:MT 14786

 Vistos.

Em tempo, considerando que expirou a validade do mandado expedido à fl. 

76, renove-se o mandado de prisão, com prazo de validade de 01 (um) 

ano.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89823 Nr: 4896-20.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGS, JFGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGISSON JOSE DE CASTRO - 

OAB:6214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.A parte requerente alega às fls. 39 que o executado se encontra 

em lugar incerto e não sabido, de modo que, requer a citação por edital.Por 

outro lado, considerando que a citação por edital só deve ser utilizada 

após o esgotamento de todas as vias possíveis de localização da parte, 

entendo que a parte exequente deve trazer aos autos prova de que tentou 

“diligenciar” quanto à localização da parte executada, dispondo a parte, na 

maioria das vezes, de condições para tanto.Desse modo, intime-se a parte 

exequente a fim de, no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o 

endereço da parte executada ou comprovação por meio da juntada de 

documentos que tentou localizar o endereço do executado.Após, 

conclusos para deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 46795 Nr: 2218-08.2010.811.0086

 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: EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 

S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:SP 98.709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

Defiro a produção de prova pericial para vistoria e avaliação da área.

 Assim, nomeio para realização da perícia a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA E PERICIAS, endereço: Av. Rubens de Mendonça, nº 1856, 

sala 1403, 14º Andar, Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78050-000, 

telefone (65) 3052-7636, a qual deverá ser intimada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, formular proposta de honorários, em observância ao artigo 

465, § 2º, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca desta e, havendo 

concordância, para que deposite a verba honorária em sua integralidade, 

na proporção de 50% para o autor e 50% para a requerida, visto que a 

pericia será rateada entre estas, nos termos do artigo 95 do Novo Código 

de Processo Civil.

Havendo requerimento do perito, 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, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77574 Nr: 1099-70.2014.811.0086

 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: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. E. COM. E REPRESENTACAO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Bellinati Garcia Lopes 

- OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o requerente por edital, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, dê 

prosseguimento no feito, requerendo o que lhe for de direito, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de 

Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 53067 Nr: 591-95.2012.811.0086

 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: Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato 

Grosso - SINPEN/MT, Dejamir Souza Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Cardoso Felix - 

OAB:12004/MT, Juari Jose Regis Junior - OAB:MT 10.435, Natalia 

Ramos Bezerra Regis - OAB:MT 10.048

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 
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de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 45487 Nr: 945-91.2010.811.0086

 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: Frente Parlamentar de Apoio Aos Agentes Comunitários 

de Saúde e Agentes de Comb, Valtenir Luiz Pereira, Associação dos 

Agentes Comunitários de Saúde e Endemias do Estado de Mato Grosso, 

Dinora Magalhães Arcanjo de Castro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Patricia Salgado - 

OAB:13260/MT, Tania Silva Oliveira - OAB:MT 10.023-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) do Municipio 

de Nova Mutum - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111300 Nr: 6720-43.2017.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marino Gustavo Galle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Rafael Buss - OAB:MT 

7.023-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Cuida-se de ação para concessão de aposentadoria por idade ao 

trabalhador rural promovido pelo requerente MARINO GUSTAVO GALLE, 

em face do requerido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já qualificados nos autos. O requerido foi citado, e apresentou 

contestação às fls. 103/105, alegou matéria preliminar ao conhecimento do 

mérito, a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio 

que precede o ajuizamento da ação. Pugnando pela improcedência da 

pretensão da autora e impugnando de forma genérica. Vieram os autos 

conclusos.É o relatório.Fundamento e decido.Analisando detidamente os 

autos, verifico que foi alegada matéria prejudicial ao conhecimento do 

mérito na presente ação previdenciária. Alega a parte ré prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação, nos termos do artigo 103, parágrafo único, da Lei n. 8.213/91. 

Tanto a parte autora às fls. 72/73 quanto à parte ré às fls. 105v/108v, 

trazem aos autos documento probatório de requerimento administrativo 

indeferido na data de 11/12/2014. Desta forma não merece ser acolhida a 

questão prejudicial de mérito, pois não esta de acordo com o referido 

artigo em questão. Desse modo, DOU O FEITO POR SANEADO.Nesse 

diapasão, fixo como ponto controvertido a condição da autora de 

segurada especial da previdência social, na modalidade de trabalho rural, 

a carência de tempo necessária e a implementação do requisito 

etário.Desta feita, ainda que as partes não tenham indicado que 

pretendiam a produção de prova testemunhal, reputo-a essencial ao 

julgamento do caso em apreço, motivo pelo qual designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia ___/___/____, às __ h __ min para oitiva 

das testemunhas indicadas pelas partes. Outrossim, as partes terão o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para apresentar a qualificação das 

testemunhas que desejam ouvir em audiência, nos termos do artigo 357, § 

4°, do CP, sob pena de preclusão.Intimem-se as partes. Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 89022 Nr: 4424-19.2015.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COM PEDIDO 

DE TUTELA ANTECIPADA proposta por SÉRGIO PAIVA em face de 

RAFAEL SALGADO PAIVA representado por sua genitora ROSA CARLA 

SALGADO BENITES, 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. 45.

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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71051 Nr: 3580-74.2012.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Karl Erich Johannes Schwabe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco de Lage Landen Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Rauen Delpizzo - 

OAB:MT 4.708 A, Fernando Dorival de Mattos - OAB:MT 13.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:14705

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74857 Nr: 3392-47.2013.811.0086

 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: Maria Auxiliadora Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Rocha de Souza - 

OAB:MT 12.103, ZOROASTRO RIBEIRO CASTRO FILHO - OAB:15214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 84497 Nr: 1681-36.2015.811.0086

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Deon Nogueira Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ativos S/A Companhia Securitizadora de 

Crédito Financeiros, Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Sartori dos 

Santos - OAB:MT 17.714, Wallison Kenedi de Lima - OAB:MT 16.704

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Rodrigo Góes 

Nicoladelli - OAB:MT 17.980-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:MT 

14258-A

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 79547 Nr: 2709-73.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL DOS SANTOS , Luis Felipe Lammel, Vinicius 

Pereira Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Panamericano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133, Suzye Maria Jose Conceição Martins do Nascimento - 

OAB:MT 13.746, Vinicius Pereira Muller - OAB:MT 18.308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Bellinati Garcia 

Lopes - OAB:MT 11.877-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por LUIS 

FELIPE LAMMEL e VINICIUS PEREIRA MULLER em face de BANCO 

PANAMERICANO S/A, todos já qualificados nos autos.

 Às fls. 137/138, alvará de levantamento de valores.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Custas pelo executado.

 Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 77163 Nr: 748-97.2014.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PVSdO, MRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 

(dez) dias, a teor da decisão de fl. 94.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 110333 Nr: 6113-30.2017.811.0086

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Taua Biodiesel Ltda, Agropecuária Tauá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Original S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érico da Costa Moreno - 

OAB:OAB/SP 321.046, FERNANDA NEVES REMEDIO - OAB:357602, 

Roberto Carlos Keppler - OAB:SP 68.931, Simone Zaize de Oliveira 

- OAB:SP 132.830

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glauber Facão Acquati - 

OAB:OAB/SP 163.601, Ricardo Siliano - OAB:SP 285.361

 Em cumprimento ao despacho de fl. 70, impulsiono o processo para 

republicar a decisão de fl. 64, a seguir transcrita: "Vistos. Trata-se de 

IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO proposta por TAUA BIODIESEL LTDA e 

AGROPECUÁRIA TAUÁ LTDA em face de BANCO ORIGINAL S/A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O objeto da presente impugnação é o 

crédito oriundo da Recuperação Judicial nº 3435-42.2017.811.0086 – 

Código 105258, em que sustenta perfazer o montante de R$ 

34.683.996,10 (trinta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e três mil, 

novecentos e noventa e seis reais e dez centavos). Com a inicial, vieram 

os documentos de fls. 09vº/49. Às fls. 51/52, manifestação do 

administrador judicial. À fl. 60, determinada a emenda a inicial para retificar 

o valor da causa para proveito econômico pretendido, bem como recolher 

as custas complementares. Às fls. 61/62, apresentou manifestação 

alegando que o valor das custas é valor único na importância de R$ 83,90 

(oitenta e três reais e noventa centavos), bem como informou que já teria 

atribuído valor à causa. Vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento e 

decido. No que concerne ao recolhimento de custas complementares, 

entendo que assiste razão ao impugnante, visto que o provimento nº 

41/2013 – CGJ, o qual disciplina sobre o recolhimento de custas judiciais, 

dispõe que as custas para impugnação e habilitação de crédito é no valor 

único de R$ 83,90 (oitenta e três reais e noventa centavos). No mais, 

recebo a inicial e a emenda a inicial, visto que em da análise perfunctória, 

presentes os requisitos descritos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil. Intime-se a parte impugnada para, no prazo de 05 (cinco) dais, 

contestar a impugnação, juntando documentos que tiverem e indicando 

outras provas que reputem necessárias, em observância ao disposto no 

artigo 11 da Lei nº 11.101/2005. Transcorrido o prazo sem apresentação 

da contestação ou com a juntada desta nos autos, intime-se o 

Administrador Judicial para emitir parecer, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

observância ao disposto no artigo 12, § 1º, do Código de Processo Civil. 

Ato contínuo, retornem os autos conclusos para apreciação. Por fim, 

determino o envio dos autos ao Cartório Distribuidor para retificação do 

valor da causa na capa dos autos, nos moldes da emenda a inicial. Às 

providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 40160 Nr: 3134-13.2008.811.0086

 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: Ignácio Martinez-Conde Barrasa, Mônica SantAngelo 

Ferreira Pinto, Amable Martinez-Conde Barrasa, Dulce Beatriz de Souza 

Martinez-Conde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Tapiapó Ltda, Alecio Cesar 

Peletti, Tropical Agropecuária Ltda, Fabio Gilberto Sucena Rasga, Elvenete 

Maria Froelich, Romeu Froelich, Canisio Froelich, Nilza de Alencar Froelich

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hélio Passadore - OAB:MT 

3.008-A, UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:MT 7.222B

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos 

autos os documentos requeridos pelo Estado de Mato Grosso às fls. 

543/547, a fim de possibilitar a manifestação desta acerca do interesse 

nos autos.

Após o aporte dos referidos documentos nos autos, encaminhem-se 

estes ao Estado de Mato Grosso, a fim de que se manifeste nos autos, 

acerca de eventual interesse.

Certifique a secretaria acerca do decurso do prazo para a manifestação 

das fazendas públicas estadual e municipal nos autos.

 Em seguida, vistas ao Ministério Público e retornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 85279 Nr: 2102-26.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Baggio Máquinas Agricolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Alberto Della Mea, Cristiane da Costa 

Della Mea, Ligia Dirlene Zimmer Noimann, Paulo Cesar Noimann, Juliano 

Norberto Della Mea

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daiane dos Santos Silva - 

OAB:17.824-0 MT, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, 

Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11032/MT, LEANDRO RAFAEL PERIUS 

- OAB:20.089-O, MATEUS MENEGON - OAB:11229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL proposta por AGRO 

BAGGIO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA em face de LEONARDO ALBERTO 

DELLA MEA, CRISTIANE DA COSTA DELLA MEA, JULIANO NORBERTO 

DELLA MEA, PAULO CESAR NOIMANN e LIGIA DIRLENE ZIMMER 

NOIMANN, todos já qualificados nos autos.

 Às fls. 48, o exequente informou o pagamento do débito.

 Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos, 

com as baixas e cautelas de estilo.

 Condeno o executado ao pagamento das custas processuais e dos 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, 

atenta aos parâmetros do artigo 85,§ 2º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 93332 Nr: 2056-03.2016.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paraná Comércio de Materiais Eletricos e Serviços LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletro Mutum Comercio de Materiais Eletricos 

LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Rachid Jorge - 

OAB:15936, Patricia Rey Carvalho Rachid - OAB:12590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA promovida por PARANÁ MATERIAIS 

COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA em face de 

ELETRO MUTUM COMÉRCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA – ME, todos 

já qualificados nos autos.

Deferida de plano a expedição do mandado de pagamento às fl. 29, os 

devedores não quitaram os débitos, bem como não ofereceram embargos, 

conforme certidão de fls. 51.

Às fls. 49/50, o autor postulou pela conversão em execução.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, não havendo embargos monitórios nem pagamento da dívida, 

CONVERTO a decisão inicial mandamental em título executivo judicial. 

Igualmente, CONVERTO o mandado inicial em mandado executivo, nos 

termos do artigo 701, § 2°, do Código de Processo Civil/2015, devendo 

proceder-se às retificações necessárias.

Intimem-se o executado para pagar a importância devida, no prazo de 15 

(quinze) dias, segundo artigo 523, do Código de Processo Civil.

Ficam advertidos os executados que o não pagamento, no prazo legal, 

ocasionará acréscimo de multa de 10% (dez por cento), conforme o § 1°, 

do mesmo artigo e honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) do valor exequendo.

Decorrido o prazo ao executado, sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos.

Por fim e mais importante, PROCEDA-SE ÀS RETIFICAÇÕES NO SISTEMA 

APOLO, CONVERTENDO-SE A PRESENTE AÇÃO MONITÓRIA EM 

EXECUÇÃO.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 52639 Nr: 181-37.2012.811.0086

 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: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios 

não-padroniz. PGC-BrasilMulticarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Barbosa Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZ. PGC 

BRASILMULTICARTEIRA em face de ADRIANO BARBOSA PINTO, ambos 

qualificados nos autos.

Às fls. 64, a parte requerente informou o desinteresse do prosseguimento 

do feito.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 64), é de rigor a extinção do 

feito sem resolução de mérito, mesmo sem a concordância do requerido, 

ao passo que não citado no feito.

Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, defiro integralmente o 

pedido à fl. 64 e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código Processual Civil.

Proceda-se ao recolhimento de eventual mandado de busca e apreensão 

expedido, bem como a baixa de eventual restrição existente no veículo, 

oficiando-se o CIRETRAN local e DETRAN, bem como ao 

desentranhamento dos documentos que instruem a inicial.

Custas pelo requerente, a teor do disposto no artigo 90, caput, do Código 

de Processo Civil.

 Após o trânsito em julgado, certifique-se e, em seguida, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 111440 Nr: 6783-68.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANIFICADORA E ROTISSERIA ESTRELA LTDA 

- ME, MARIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT 9708- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pedido de busca de endereço, INDEFIRO-O, pois 

cuida-se de providência da parte que pode se utilizar da consulta a 

bancos de dados privados, como o disponibilizado pela Associação 

Comercial deste Município.

No mais, somente se demonstrado que a consulta ao banco de dados 

privados restou infrutífera, é que será deferida a busca de endereços por 

meio dos sistemas judiciais, a fim de otimizar a gestão de trabalho do 

Poder Judiciário.

Desse modo, intime-se a parte requerente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informar o endereço da parte requerida ou comprovar por meio de 

documentos carreados aos autos que tentou localizar o endereço do 

requerido, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 33651 Nr: 3182-40.2006.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
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Naturais Renováveis - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar João Ferraboli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Alvellos Fernandes - 

Procurador do IBAMA - OAB:2448 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 47218 Nr: 2642-50.2010.811.0086

 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: EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia 

S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mutum Agropecuária S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme de Mendonça 

Lopes - OAB:SP 98.709, Renato de Perboyre Bonilha - OAB:3844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 Vistos.

De proêmio, cumpra-se a decisão de fl. 217-A, retificando-se o valor da 

causa para R$ 70.080,52 (setenta mil, duzentos e oitenta reais e cinquenta 

e dois centavos).

 No mais, em observância aos princípios da economia processual e da 

razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as 

partes, no prazo de (05) cinco dias, nos termos do artigo 218, § 3º, do 

Código de Processo Civil, sobre as provas que pretendem produzir, sob 

pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, ocasião em 

que o processo deverá retornar concluso ao gabinete para saneamento, 

designação de audiência e/ou julgamento antecipado, conforme o caso.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76372 Nr: 8-42.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maeda S.A. Agroindustrial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) da Fazenda 

Nacional - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-B/MT

 Vistos.Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pela UNIÃO em face de 

MAEDA S/A AGROINDUSTRIAL, ambos devidamente qualificados nos 

autos. À fl. 240, a executada Maeda S/A Agroindustrial informou a adesão 

ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, ocasião em que 

desistiu de qualquer impugnação ou recurso interposto. À fl. 254, a 

executada Maeda S/A Agroindustrial pugnou pela extinção do feito, nos 

termos do artigo 487, inciso III, alínea “c” do Código de Processo Civil, bem 

como a liberação do imóvel oferecido em garantia à presente execução. 

Às fls. 259/265, o exequente manifestou-se pelo indeferimento dos 

pedidos de fl. 254.Vieram os autos conclusos.É o relato.Decido. De 

proêmio, homologo a desistência formulada pela executada Maeda s/a 

Agroindustrial sobre eventuais impugnações ou recursos interpostos. No 

mais, em relação ao pedido de extinção da presente execução fiscal e 

liberação do bem dado em garantia, tenho que o pleito não merece 

prosperar. Explico. Conforme se vislumbra do artigo 151 do Código 

Tributário Nacional, o parcelamento do débito é causa de suspensão da 

exigibilidade do crédito tributário. Assim, o parcelamento não é causa de 

extinção do processo, a qual somente ocorrerá quando do pagamento 

integral do parcelamento, uma vez que não gera satisfação da obrigação, 

mas tão somente a dilação de prazo para o devedor pagar sua dívida. Do 

mesmo modo, uma vez que o parcelamento não é causa de satisfação da 

obrigação, também não deve ser liberada a garantia à execução, uma vez 

que há saldo devedor em aberto, somente podendo ser liberada a garantia 

com a satisfação da obrigação, ou seja, o pagamento do 

parcelamento.Assim, indefiro o requerimento formulado pelo executado às 

fls. 254, bem como determino a suspensão do feito pelo prazo de 01 (um) 

ano, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil e artigo 151, VI, 

do Código Tributário Nacional, bem como mantenho a restrição sobre o 

imóvel dado em garantia à presente execução fiscal. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 50117 Nr: 1182-91.2011.811.0086

 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): André Roberto Zambenedetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Solange de Holanda Rocha 

Whelan - OAB:Proc. Federal

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo INSTITUTO DE MTROLOGIA, 

NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO em face de 

ANDRÉ ROBERTO ZAMBENEDETTI, todos já qualificados nos autos.

 À fl. 32, a parte exequente informou a quitação do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas pelos executados.

Após, arquivem-se.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 15467 Nr: 1104-44.2004.811.0086

 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): Marlene Liebeld Simon-ME, Marlene Liebeld 

Simon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiana Ribeiro Soares - 

OAB:5492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL proposta pelo INSTITUTO NACIONAL DE 

METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL – INMETRO 

em face de MARLENE LIEBELD SIMON – ME e MARLENE LIEBELD SIMON, 

todos já qualificados nos autos.

 À fl. 71, a parte executada efetuou o pagamento do débito.

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório.

Decido.

Tendo em vista que houve a quitação integral do débito, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do NCPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que este seja 

manejado, certifique-se o trânsito em julgado.

 Custas pelos executados.

Outrossim, verifico que foram penhoradas importâncias em dinheiro do 

executado, conforme se vislumbra dos documentos de fls. 55/56, ocasião 

em que determino a intimação destes para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informem nos autos a conta para liberação dos valores.

 Considerando que não foi possível a intimação destes sobre a penhora 

realizada, conforme se verifica das correspondências devolvidas de fls. 

67/68, determino que seja realizado por este juízo a busca de endereço 

nos sistemas conveniados ao TJMT.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 81536 Nr: 4347-44.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maeda S.A. Agroindustrial

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A União

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Leite de Barros Zanin - 

OAB:MT 12.129-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL proposta por MAEDA S/A 

AGROINDUSTRIAL em face de UNIÃO, ambos qualificados nos autos.

À fl. 376, a parte autora formulou pedido de desistência, informando que 

teria aderido ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT.

 Devidamente intimada para se manifestar quanto ao pedido de 

desistência, a parte embargada não se opôs ao pedido de desistência da 

ação à fl. 581.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Ante o pedido formulado pela parte autora (fl. 376), é de rigor a extinção 

do feito sem resolução de mérito, visto que com a concordância da parte 

embargada.

 Ante o exposto, e por tudo que nos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código Processual Civil.

Custas pelo requerente, com fulcro no artigo 90 do Código de Processo 

Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se com 

as baixas e anotações necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94115 Nr: 2496-96.2016.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Saturnina Luzia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luis Nascimento Moura 

- OAB:MT 16.604

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que o laudo pericial não foi impugnado pelas partes, 

HOMOLOGO-O, bem como dou por encerrada a instrução.

 Proceda-se ao pagamento dos honorários periciais ao perito nomeada À 

fl. 101, através do Sistema da Assistência Judiciária Gratuita.

No mais, intimem-se às partes para, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, 

apresentarem razões finais.

 Em seguida, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 41119 Nr: 468-05.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cultivar Comércio de Produtos Agropecuários 

e Representações Comerciais LTDA, João Roberto Ferraz Junior, Danielle 

Assis Capelin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 É dos autos que o exequente requereu o arresto do mencionado bem 

imóvel com base em uma declaração de imposto de renda do ano de 2008 

(fl. 34), em que o executado João Roberto Ferraz Junior declara como 

incluída em seus bens e direitos a construção em alvenaria de 89m² 

(oitenta e nove metros quadrados), sem inclur o terreno urbano de 458,44 

m² (quatrocentos e cinquenta e oito metros quadrados e quarenta e quatro 

centímetros) sobre o qual está a construção, conforme descrição da 

matrícula nº 7.596 do Cartório de Registro de Nova Mutum/MT. É 

desconhecido dos autos a que título a construção em alvenaria foi 

alienada ao executado João Roberto Ferraz Junior, bem como se possui 

eventuais direitos sobre a totalidade do imóvel urbano objeto da matrícula 

nº 7.596 do Cartório de Registro de Nova Mutum/MT e ora penhora no 

feito. Acrescente-se que o IPTU do ano de 2007 está em nome da antiga 

proprietária Cleide da Trindade (fl. 33), demonstrando que ela exerceria a 

posse direta do bem imóvel, o que torna o cenário fático dos autos ainda 

mais confuso. Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão, não 

há como manter o arresto/bloqueio/constrição judicial sobre os direitos e a 

propriedade do bem imóvel objeto da matrícula nº 7.596 do Cartório de 

Registro de Nova Mutum/MT.Isto posto, determino a desconstituição da 

penhora de fl. 149. Oficie-se à Registradora de Imóveis para que proceda 

ao levantamento da averbação na respectiva matrícula. Intime-se o 

exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, indicando 

novos bens à penhora. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 55042 Nr: 2517-14.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cargill Agrícola S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Matschinske

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gérson Luís Werner - OAB:MT 

6.298-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos.

 Mantenho o processo suspenso até o julgamento definitivo dos autos nº 

2583-91.2012.811.0086, código 70047, em trâmite perante da Primeira 

Vara de Nova Mutum/MT, nos termos da decisão de fls. 353/353-v e dos 

acórdãos de fls. 355/362 e 410/419.

 Verifico pelo extrato do sistema Apolo, que já foi prolatada sentença nos 

autos nº 2583-91.2012.811.0086, código 70047. Assim, oficie-se a 

Primeira Vara para que informa a data de eventual trânsito em julgado.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 101885 Nr: 1398-42.2017.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alceu Mognon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:MT 20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o processo com a finalidade 

de intimar a parte autora, na pessoa do seu procurador, para dar 

andamento o processo, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 94715 Nr: 2887-51.2016.811.0086

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MACC, DC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensor Público de Nova 

Mutum - MT - OAB:MT 001

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo embargante, em face 

da sentença de fls. 39/39, alegando que o decisum estaria eivado de 

omissão.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 41.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 
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mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54236 Nr: 1722-08.2012.811.0086

 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: Aparecida Sgarbi Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Brescovit Maciel - OAB:MT 

13.827-A, Patrícia Tieppo Rossi - OAB:MT 13.828-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Federal do I N 

S S - OAB:

 (...)ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente ação, extinguindo o 

feito na forma do art. 487, I, do NCPC, com julgamento de mérito, para o fim 

de determinar que o INSS proceda à aposentadoria rural por idade, em 

substituição ao benefício assistencial por idade, nos seguintes termos: O 

NOME DO SEGURADO: Ana Lucia Muzzi da Silva O BENEFÍCIO 

CONCEDIDO: APOSENTADORIA POR IDADE RURAL INCLUSIVE COM O 

ABONO ANUAL – 13º SALÁRIO; A RENDA MENSAL INICIAL: SALÁRIO 

MÍNIMO A DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO – DIB: (29.07.2016 – DATA DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO) PERÍODO A SER CONSIDERADO 

COMO ATIVIDADE RURAL: (15 ANOS). Indefiro o requerimento de 

antecipação dos efeitos da tutela, requerido pela autora, uma vez que não 

comprovado o requisito da urgência, ainda que configurada a procedência 

dos pedidos da exordial. As prestações vencidas deverão ser corrigidas 

monetariamente pelo INPC, conforme artigo 41-A da Lei 8.213/1991, 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, segundo 

artigo 406 do Código Civil c/c artigo 161 do CTN. O requerido está isento 

de custas. Deverá o requerido suportar, não obstante, verba honorária em 

favor do procurador da requerente, no montante equivalente a 10% das 

verbas vencidas até esta sentença (CPC, art. 85, §2º e § 3°, e Súmula 111 

do STJ). Nada sendo requerido no prazo de 06 (seis) meses a partir do 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo do desarquivamento a pedido 

da parte. Não obstante, exclua-se do Relatório Estatístico das Atividades 

Forenses tão logo decorrido o prazo de 30 (trinta) dias do trânsito em 

julgado, sem qualquer impulso das partes. Sentença sujeita ao reexame 

necessário, nos termos do art. 496 do NCPC. Publicada em audiência. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 70284 Nr: 2827-20.2012.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder France da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CENTRO 

NORTE DO MATO GROSSO – SICREDI CENTRO NORTE MT em face de 

EDER FRANCE DA SILVA, todos devidamente qualificados nos autos.

A parte requerente embora devidamente intimada por carta registrada 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 exequente quedou-se inerte, conforme certidão 

de fl. 146.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

com fulcro nos artigos 485, III do Código de Processo Civil.

Custas pela parte exequente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 34897 Nr: 1216-08.2007.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ataide Bizinotto Filho

 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:

 Vistos.

 Ante as respostas de ofício de fls. 131/133 e 141, intime-se o executado 

para em 05 (cinco) dias dizer os rumos da execução.

 Acolho o pedido de fl. 142 e determino o cadastramento dos causídicos 

Sérvio Túlio de Barcelos (OABMT14.258-A) e José Arnaldo Janssen 

Nogueira (OAB/MT 19.081-A), para que todas as intimações e publicações 

constem em seus nomes. Atualize-se o sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 25604 Nr: 1987-88.2004.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nova Mutum - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auro Luiz Comin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Nova Mutum - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Rodrigues Fontelli - 

OAB:MT 8188-B

 Vistos.

Intimem-se as partes, cientificando-os sobre o retorno dos autos, bem 

como para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Certificado nos autos o decurso do prazo, sem manifestação ou 

requerimento, arquivem-se com as anotações e baixas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54052 Nr: 1542-89.2012.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J R Nicolau Ltda ME, Joao Ricardo Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:MT 9.900, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado, em face da 

decisão de fl. 92, que determinou o início da fase de cumprimento de 

sentença.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 102.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 54051 Nr: 1541-07.2012.811.0086

 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: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joao Ricardo Nicolau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo de Paula e Silva - 

OAB:MT 9.900, Luis Felipe Lammel - OAB:MT 7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687, Michell Antônio Breda - OAB:16.990

 Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado, em face da 

decisão de fl. 96, que determinou o início da fase de cumprimento de 

sentença.

 Assim, recebo os presentes embargos, em eu efeito interruptivo, 

consoante preceitua o art. 1.026 do Código de Processo Civil, eis que 

tempestivamente apresentados, conforme certificado à fl. 106.

 Considerando os efeitos infringentes atribuídos aos embargos de 

declaração manejados pela embargante e tendo em vista a necessidade 

de se garantir a efetividade do princípio do contraditório no presente caso, 

uma vez que eventual reconhecimento das omissões e contradições 

mencionadas poderá acarretar na modificação do conteúdo da decisão 

atacada, intime-se a parte contrária para apresentar suas contrarrazões 

nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Após, voltem-me conclusos para decisão.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 71557 Nr: 70-19.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balflex Brasil Ltda., David Pedro L. M. Valadares Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Força Nossa Peças Agricolas Ltda. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Almeida Vilela - 

OAB:MT 11.012, Paulo de Almeida Vilela - OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

 Indefiro o pedido de fl. 61.

Remeta-se o subscritor da petição de fl. 61 às razões de decidir exaradas 

na decisão de fl. 54.

 Nesse sentido, segue precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE

FATURAMENTO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO

CONFIGURADA. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE DINHEIRO.

IMPOSSIBILIDADE.

(...). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que ‘a penhora sobre

faturamento da empresa não é sinônimo de penhora sobre dinheiro, razão

porque o STJ tem entendido que referida a constrição exige sejam 

tomadas

cautelas específicas discriminadas em lei. (...) É admissível proceder-se à

penhora sobre faturamento da empresa, desde que: a) comprovada a

inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução ou sejam os

indicados de difícil alienação; b) nomeação de administrador (arts. 678 e

719, caput do CPC), ao qual incumbirá apresentação das formas de

administração e pagamento; c) fixação de percentual que não inviabilize a

atividade econômica da empresa.’ (...)”(REsp 1675404/RJ, Rel. Ministro

HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017,

DJe 14/09/2017)

Desse modo, ausentes elementos aptos à desconstituição da decisão de 

fl. 54, esta deve permanecer incólume.

 Por fim, quanto ao pedido genérico de penhora dos bens da empresa, 

intime-se o exequente para em até 15 (quinze) dias indicar os bens sobre 

os quais pretende a constrição.

 Intime-se Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119863 Nr: 3574-57.2018.811.0086

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael de Freitas Arantes - 

OAB:MT 11.039

 (...) Posto isto, DEFIRO o pedido de medida cautelar de produção 

antecipada de provas formulado pelo Ministério Público, designando o dia 

30 de agosto de 2018, às 17h00min, para a oitiva da vítima.

Cite-se o requerido, consignando-se no mandado citatório que por ocasião 

do cumprimento, o Oficial de Justiça deverá indagá-lo se possui recursos 

para contratar defensor particular, ou, ainda, se necessita da nomeação 

de Defensor Público, devendo o meirinho certificar o que lhe for informado.

Intime-se o Requerido, para comparecer ao ato, devendo fazê-lo 

devidamente acompanhado por advogado, caso o tenha constituído. 

Salientando-se que, caso compareça desacompanhado de defesa 

técnica, será assistido durante o ato, pela Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 92628 Nr: 1603-08.2016.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alisson de Paula Caverzan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelino Santana de 

Oliveira Junior - OAB:MT 21.500

 Por todo o exposto, sem maiores delongas, JULGO PROCEDENTE a 

denúncia para CONDENAR o réu Alison de Paula Caverzan, como incurso 

nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal (...) converto em 

definitiva a pena de 04 (quatro) anos de reclusão. Quanto à pena de multa, 

considerando que ela deve guardar exata correspondência e proporção 

com a pena privativa de liberdade aplicada, imponho ao condenado a pena 

de 10 (dez) dias-multa.Fixo o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente à época do fato, eis que não há nada nos autos que 

indique que a situação econômica do réu possa suportar condenação em 

valor superior.Para o cumprimento da pena, considerando a quantidade da 

pena imposta, e as circunstâncias favoráveis, estabeleço ao acusado o 

regime inicial ABERTO.Como o crime foi praticado mediante violência, 

inviável a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de 

direitos. A quantidade da pena imposta impede o sursis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 42602 Nr: 1886-75.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Miquelin - OAB:4613

 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 a carta 

precatória devolvida lançada às fls. 370/376, 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.: 75481 Nr: 3093-30.2015.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO GUILHERMINO DO 

NASCIMENTO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO 

- OAB:13.217-MT

 Vistos.

Às partes para apresentação dos memoriais finais, no prazo sucessivo de 

cinco dias, iniciando-se pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 63885 Nr: 2624-52.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA HELENA RODRIGUES 

DA SILVA BENSI - OAB:4456

 Vistos.

Apresentada a resposta à acusação (ref. 81), verifico não ser o caso de 

absolvição sumária (art. 397 do CPP), motivo pelo qual designo AUDIÊNCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 15 de MARÇO DE 2019, às 

13h00 (horário de Cuiabá – MT), nos termos nos termos do artigo 399 do 

CPP, ocasião em que se procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas 

arroladas e, ao final, realizar-se-á o interrogatório do acusado.

Intime-se o acusado.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, 

requisitando ao comando da polícia militar os que forem policiais militares.

Cientifique-se o Ministério Público e à Advogada de Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 64221 Nr: 2964-93.2013.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON OLIVEIRA PRESTES - 

OAB:20354-b-B/MT

 Ante o exposto DESCLASSIFICO o delito incialmente imputado para 

CONDENAR o acusado JOÃO RODRIGUES DA SILVA pelo crime de lesão 

corporal decorrente de violência doméstica (artigo 129, §9º, do Código 

Penal), bem como para declarar a extinção da punibilidade do réu em 

relação à lesão corporal da vítima Vitor de Sousa Silva, nos termos dos 

artigos 103 e 107, inciso IV, do Código Penal. Assim, em razão de 

inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, aplico a pena 

base no mínimo legal, em 03 (três) meses de detenção.Em segunda fase, 

não há circunstância agravante a ser considerada. De outro lado, há a 

atenuante da confissão, pois o réu admitiu ter lesionado a vítima. Todavia, 

nos termos da Súmula 231 do STJ, deixo de minorar a pena, pois fixada no 

mínimo legal.Em terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição 

de pena. Assim, torno a pena definitiva em 03 (três) meses de 

reclusão.Nos termos do artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o 

regime inicial aberto.Tendo em vista o regime inicial aplicado, deixo de 

operar a detração, a fim de que possa ser realizada pelo juízo da 

execução penal.Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.No 

entanto, cabível o “sursis” previsto no artigo 77 do Código Penal, pois o 

acusado atende aos requisitos previstos nos incisos I, II e III, do referido 

artigo.Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.Ante a 

inexistência de dilação probatória quanto ao prejuízo material sofrido pela 

vítima, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos, conforme 

determinado pelo CPP, artigo 387, inciso IV, sem prejuízo de, caso queira, 

a vítima discutir tal matéria no juízo cível.Em razão da insuficiência de 

recurso do acusado, isento-o do pagamento das custas judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89375 Nr: 2249-12.2017.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERCILIA MARTINS DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural formulado 

pelo autor, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a 

conceder a aposentadoria por idade híbrida a HERCÍLIA MARTINS DE 

OLIVEIRA SILVA, a ser calculada pela média aritmética simple dos maiores 

salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o 

período contributivo, considerando-se como salário-de-contribuição 

mensal do período como segurado especial o limite de 

salário-de-contribuição da Previdência Social, assegurando-lhe o 

pagamento das parcelas vencidas e devidas desde a data do ajuizamento 

da ação (17/04/2017 – fl. 16), conforme disposto no RE 631.240/MG. 

Declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I do CPC. As parcelas vencidas serão acrescidas de correção 

monetária desde os respectivos vencimentos e de juros moratórios desde 

a citação....Ante a sucumbência recíproca, condeno autor e requerido, no 

percentual de 80% e 20%, respectivamente, das custas e honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor das 

parcelas devidas até esta data, conforme entendimento pacificado na 

Seção Previdenciária do TRF e no Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 

111), “ex vi” do art. 85, §3°, do CPC.A autarquia executada é isenta do 

recolhimento de sua parcela de custas (art. 3º, I da Lei nº 7.603/01). Em 

relação ao autor, suspendo a exigibilidade das custas e honorários, nos 

termos do art. 98, §3° do CPC, por ser beneficiário da gratuidade 

judiciária.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).Sentença sujeita ao Reexame 

Necessário, nos termos da Súmula 490 do STJ.Publique. Registre. 

Intime-se...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 69412 Nr: 536-70.2015.811.0012

 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: ELISON MAROTO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MS 6.835

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, 

julgo parcialmente procedente o pedido, a fim de declarar a inexistência do 

débito e nulidade do contrato de nº 5045458066, condenando a 

demandada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de danos morais causados ao requerente, a qual deverá ser 

corrigida pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula nº 362, STJ), e 

acrescida de juros de mora de 1% a. m., nos termos do art. 406 do CC c/c 

161, § 1º, do CTN, a partir da citação.Condeno a requerida ao pagamento 

de custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com base no 

art. 85, §2º do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.Certificado o trânsito em julgado, calculem-se as custas 

processuais e intime-se a demandada para o pagamento, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de protesto e/ou inscrição na dívida ativa.Após a 

coisa julgada, nada sendo requerido em 15 dias, com ou sem o 

pagamento, arquive-se em definitivo com as baixas de estilo e anotações 

de praxe, observando, se for o caso, o disposto nos Provimentos nº 11 e 

40/2014-CGJ/MT.Publique-se, Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 106677 Nr: 4096-15.2018.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON GOMES FERREIRA VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINÍCIUS CAMATI PIZA 
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PIMENTEL - OAB:OAB-MT 23.503

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado por 

Wanderson Gomes Ferreira Viana, aduzindo ter o réu residência fixa, 

emprego lícito e dependentes financeiros.

Instado a manifestar, o Ministério Público opinou pelo indeferimento do 

pedido.

É o relatório. Fundamento e decido.

Reanalisados os autos, verifico subsistirem inalteradas as razões de fato 

e de direito que ensejaram a prisão do acusado.

Ademais, a narrativa do auto de prisão em flagrante evidencia o 

comportamento de extrema violência do réu, demonstrando a gravidade 

concreta da ação, conforme fundamentado na decisão que converteu o 

flagrante em preventiva (folhas 41/47).

As declarações da vítima revelam a dependência desta em relação a seu 

agressor, em especial no âmbito financeiro. Tal fato somado à violência do 

acusado, reforça a necessidade de manutenção da custódia para garantia 

da instrução criminal.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 312 do CPP, INDEFIRO o pedido de 

revogação de prisão preventiva.

Dando o prosseguimento no feito, apresentada resposta à acusação (ref. 

11), verifico não ser o caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP), 

motivo pelo qual designo AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

PARA O DIA 26 DE SETEMBRO DE 2018, às 13h00 (horário de Cuiabá – 

MT), nos termos nos termos do artigo 399 do CPP, ocasião em que se 

procederá à oitiva da (s) vítima (s) e testemunhas arroladas e, ao final, 

realizar-se-á o interrogatório do acusado.

Intime-se e requisite-se o acusado.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e defesa, 

requisitando ao comando da polícia militar os que forem policiais militares.

Cientifique-se o Ministério Público e à Advogada de Defesa.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 103723 Nr: 2442-90.2018.811.0012

 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: Leonardo Borges Amaral, Sonia Terezinha Angonese 

Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISON BISSOLOTTI - 

OAB:21979/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de divórcio consensual, movida por Leonardo Borges 

Amaral e Sonia Terezinha Angoneze Amaral.

Os interessados alegam ter se casado em 21 de Julho de 2012 (fl.20), não 

advindo filhos da união.

Apontam a existência de bens a partilhar.

É o relatório. Fundamento. Decido.

Considerando-se a edição da EC n° 66/2010, resolvo o mérito do presente 

litígio (art. 269, III, do CPC) e HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo 

firmado entre as partes, constituindo-o título executivo judicial (art. 475-N, 

III do CPC) e, com fulcro no art. 226, § 6º da Carta Magna, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Leonardo Borges Amaral e Sonia Terezinha Angonese 

Amaral.

Em consequência, fica homologada a partilha dos bens do casal tal como 

acordado.

A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja: SONIA 

TEREZINHA ANGONEZE.

Indefiro o pedido de notificação do CRI da 1ª Circunscrição de Goiânia/GO, 

eis que tal providência incumbe ao interessado.

Sem condenação em honorários, haja vista a natureza consensual do 

feito.

Condeno os interessados ao pagamento das custas processuais finais, 

se houver.

Após o trânsito em julgado, arquive-se procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-51.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARISA KEMERICH (RÉU)

IRON FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CEJUSC - CENTRAL 

JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA Certidão 

Processo: 1000400-51.2018.8.11.0012; Valor causa: R$ 97.727,82; Tipo: 

Cível; Espécie:PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Certifico que registrei o 

presente feito sob o procedimento n.187256 Certifico ainda que agendei o 

Ato Solene de Conciliação/mediação para o dia 17/10/2018 às 

08h00min(MT). Por fim, conforme o Enunciado do FONEMAT / CNJ n. 27, 

remeto os autos a escrivania para o ato de INTIMAÇÃO/CITAÇÃO e demais 

procedimentos de praxe. NOVA XAVANTINA, 10 de agosto de 2018 

ROGERIA BORGES FERREIRA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO CEJUSC - 

CENTRAL JUDICIÁRIA DE SOLUÇÃO DE CONFLITO DE NOVA XAVANTINA 

E INFORMAÇÕES: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGU, S/N, Telefone: 

(66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

TELEFONE: (66) 34381305

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 85301 Nr: 4643-26.2016.811.0012

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT 11.877-A, MICHELE FREITAS PEREIRA OLIVEIRA - 

OAB:20030/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte Autora para que providencie o depósito do valor de 

R$ 30,00 (trinta reais), referente à diligência do(a) senhor(a)Oficial de 

Justiça (Mandado de Busca e Apreensão) no prazo de 15 (quinze) dias, 

nos autos supra, informando que trata-se de diligência na zona urbana 

deste Município. Informo ainda que o mandado somente será entregue ao 

Sr. Oficial de Justiça para cumprimento, quando a parte juntar o original do 

comprovante de depósito da diligência aos autos, e em nenhuma hipótese 

se aceitará comprovante de depósito em envelope, sujeito a conferência 

(CNGC 3.3.7.2).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 585 Nr: 198-58.1999.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ALFREDO AUGUSTO TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMI AUGUSTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4.544-B/MT, TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - OAB:2.895/MT

 Vistos.

Fls. 148: Defiro.

Expeça(m)-se carta(s) precatória(s) para inquirição das testemunhas 

Miguel Arcanjo dos Reis, Aparecido Alves Teixeira e Alfredo Augusto 

Teodoro, observando-se os endereços fornecidos pelo Ministério Público.

Designo audiência em continuação para o dia 06 de novembro de 2018, às 

13 h (horário de Cuiabá), ocasião em que serão inquiridas as testemunhas 

Denner Ramos Batista, Fernando Botelho de Paula e Leandro Nunes 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 471 de 805



Sobrinho.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a testemunha Denner 

Ramos Batista, eis que não compareceu à audiência anteriormente 

designada, tampouco justificou sua ausência. Cientifique a testemunha 

que, em caso de nova ausência, ser-lhe-á aplicada multa a ser fixada 

entre um e dez salários mínimos, sem prejuízo do processo penal por 

crime de desobediência, e condenação ao pagamento das custas da 

diligência, nos termos dos artigos 219, 436, §2º e 458, todos do Código de 

Processo Penal.

Intimem-se pessoalmente as testemunhas Fernando Botelho de Paula e 

Leandro Nunes Sobrinho, observando-se os endereços fornecidos pelo 

Ministério Público, e o réu.

Intimem-se o Ministério Público e a Defesa, inclusive quanto à expedição 

da(s) carta(s) precatória(s).

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000092-15.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN BOTELHO (ADVOGADO(A))

FLAVIO ALVES BATISTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

C E R T I D Ã O CERTIFICO que, em cumprimento ao despacho do MM. Juiz 

(Id. 12409615), designo audiência de conciliação para o dia 11 de 

setembro de 2018, às 08h50min (MT), encaminhando-o ao setor de 

cumprimento para expedição do mandado de citação e intimação da parte 

promovida. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu(ua) advogado(a), 

o(a) qual deverá comunicar seu cliente para comparecimento em 

audiência, ficando ciente e advertido que o não comparecimento 

acarretará na extinção do feito e condenação no pagamento das custas 

processuais. O referido é verdade e dou fé. Nova Xavantina-MT, 24 de 

agosto de 2018. Ronaldo Gonçalves da Silva Gestor Judiciário

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 55518 Nr: 1428-14.2014.811.0044

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Município de Paranatinga - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PARANATINGA - MT

JUIZO DA DIRETORIA DO FÓRUM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

Nº DO PROCESSO: 1428-14.2014.811.0044 – CÓDIGO 55518

ESPÉCIE: PROCESSO ADMINISTRATIVO->PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PARANATINGA - MT

PESSOA A SER NOTIFICADA: 1) RONALDO GALVÃO DA SILVA, 

brasileiro, pecuarista, nascido aos 09/05/1969, podendo ser localizado no 

seguinte endereço: Fazenda Pantanal, 11 km, proximidade do Rio Pixaim, 

Comarca de Poconé – MT; 2) RICARDO MURILO DE ARRUDA ALVES, 

Endereço: Rua André Antonio Maggi, s/n, Condominio Bosque dos Ipês, 

Qd. 5, casa 24, bairro: Centro Político Administrativo, Cuiabá – MT e/ou Av. 

Doutor Helio Ribeiro, 24, residencial Bosque dos Ipês, Cuiabá – MT, 3) 

DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, brasileiro, casado, agricultor, CPF: 

836.382.701-06, endereço: Rua Rio de Janeiro, nº 650, bairro: Nova 

Várzea Grande e Rua Arthur Bernarde, quadra 27, lote 26, bairro: 

Isape/Aeroporte, Várzea Grande - MT.

FINALIDADE: NOTIFICAÇÃO da(s) pessoa(s) acima qualificada(s), para 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar(em) manifestação 

escrita, por meio de advogado devidamente constituído, acerca dos fatos 

apurados no processo acima identificado.

RESUMO DA INICIAL: “Trata-se de representação formulada pelo Município 

de Paranatinga - MT, dando conta de possíveis ilegalidades nas matrículas 

nº 427, 9.476, 11.228 e 11.245, todas do 1º Serviço de Registro de 

Imóveis desta Comarca de Paranatinga.”

DECISÃO/DESPACHO: “VISTOS. Diante do teor do ofício de fl. 1148, 

solicite-se a devolução da carta precatória independente de cumprimento. 

Outrossim, notifique-se Ronaldo Galvão da Silva, Ricardo Murilo de Arruda 

Alves e Dieggo Bruno Pio da Silva, por edital, com prazo de 20 (vinte) 

dias.Decorrido o prazo do edital, certifique-se e, desde já, nomeio o 

Defensor Público como curador especial a se manifestar no prazo legal 

(CPC, art. 72, II e parágrafo único). Cumpra-se. Paranatinga-MT, 02 de 

agosto de 2018. Jorge Hassib Ibrahim - 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, Tânia M. F. Signor, 

Técnica Judiciária, digitei.

Paranatinga - MT, 25 de janeiro de 2018.

Alciene Aparecida Nunes Sacramento

Gestora Geral de 2ª Entrância

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 50609 Nr: 2123-36.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auclar Felipe Botini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Luiz Alves de Matos 

- OAB:19.730/MT

 Vistos.

Considerando que o acusado foi devidamente citado, apresentou resposta 

à acusação (fls. 51/58 e 146/153), verifico que não é o caso de se 

determinar a suspensão do processo nos termos do art. 366 do CPP. 

Verifico ainda, que não restaram evidenciadas as hipóteses de absolvição 

sumária previstas no artigo 397 do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento – nos termos do artigo 400, 

do Código de Processo Penal – para o dia 23/10/2018, às 13h30min.

Intimem-se e/ou requisitem-se a vítima, o acusado e as testemunhas 

arroladas pelas partes, expedindo-se carta precatória para inquirição ou 

interrogatório aos que residirem fora da Comarca.

 Intimem-se ainda o Ministério Público e a Defesa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 4677 Nr: 58-88.2000.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Zampieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Lairto Longhini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Zampieri - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hamilton Garcia Sant"Anna - 

OAB:123.491-A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento, referente ao pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

penhora - avaliação - intimação a ser cumprido ou ofereça os meios para 

o cumprimento.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 86589 Nr: 714-15.2018.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio da Costa Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da 

Portaria nº 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO 

estes autos ao setor de expedição de documentos para expedir carta 

precatória de citação.

 Outrossim, providencie a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

preparo da carta precatória de citação dos réus, a ser expedida para 

Comarca de SAPOPEMA - PR, trazendo aos autos o comprovante original 

de pagamento, conforme itens 2.3.11 e 2.7.1.1.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 51061 Nr: 2359-85.2012.811.0044

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Mariano, Márcio Pereira Mariano, Silvio 

Fruett

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

n° 07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca e itens 7.3.6 e 7.3.7. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de INTIMAR o advogado Dr. 

Homero Amilcar Nedel para apresentar memoriais finais conforme 

determinado às fls. 555, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 29967 Nr: 408-90.2011.811.0044

 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: Wilmar Ribeiro de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88477 Nr: 1765-61.2018.811.0044

 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: Eunice Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80150 Nr: 2289-92.2017.811.0044

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Colorado Couros Company - Industria e 

Comércio LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giuliana Maria Delfino Pinheiro 

Lenza - Procuradora - OAB:135209/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte requerente para que tome a devida 

ciência acerca da certidão e avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88552 Nr: 1803-73.2018.811.0044

 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: Neuzina Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 89297 Nr: 2177-89.2018.811.0044

 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: Antonio Pedro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 70350 Nr: 1780-98.2016.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Norberto Zeidler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Noeli Alberti - OAB:4061/MT, 

Rannier Felipe Camilo - OAB:130.709/MG, William A. Bortolassi - 

OAB:8410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da primeira vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para manifestar acerca da 

certidão de fls. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88478 Nr: 1766-46.2018.811.0044

 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: Marilene da Silva Rocha de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 
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contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88616 Nr: 1843-55.2018.811.0044

 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: Neuza Afonso da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27204 Nr: 194-36.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jovencio Nogueira dos Santos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 74487 Nr: 3370-13.2016.811.0044

 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: Joaquim Angélico Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88857 Nr: 1948-32.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José da Paz Pinheiro da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88440 Nr: 1732-71.2018.811.0044

 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: Natalia Pinto da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88854 Nr: 1945-77.2018.811.0044

 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: Kassileni Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Paranatinga - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Schilo - OAB:9954/MT

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e portaria 

07/2016 GAB da Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos 

com a finalidade de INTIMAR a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000489-75.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANTONIO CANESIN (ADVOGADO(A))

ADAMA BRASIL S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARSO ANDREI GOMES (REQUERIDO)

OSCAR FRANCISCO MASCHIO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 

56/2007-CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada 

a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61032 Nr: 994-88.2015.811.0044

 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: AdAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdJA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bertolina Alves de Lima - 

OAB:11165/MT

 Vistos.

 Diante da certidão de fl. 24, informando a impossibilidade da requerida 

constituir advogado particular, bem como em razão do Defensor Público 

patrocinar na defesa dos interesses do requerente, nomeio a Drª Bertolina 

Alves de Lima – OAB/MT 11165, para que atue em favor da requerida 

Patrícia de Jesus Andrade Pereira, devendo ser arbitrados os honorários 

advocatícios ao final da demanda.

 Intime-se o causídico desta nomeação para, querendo, manifestar-se, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88705 Nr: 1878-15.2018.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin de Sena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 88705 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 1878-15.2018 – 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 189861 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 19/10/2018 às 13h00min, 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).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 88250 Nr: 1600-14.2018.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Geraldo Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Viviane Ceccatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lara Moerschberger Nedel - 

OAB:17.240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 189897 – 2ª Vara

Autos de Origem nº 1600-14.2018 – 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 189897 e agendada Sessão de 

Conciliação/Mediação para o dia 19/10/2018 às 14h00min, 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).

O referido é verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 61071 Nr: 1006-05.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Ribeiro & CIA Ltda -EPP, Antonio Carlos 

Ribeiro, Genirce Conde Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A/MT, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli  - 

OAB:17980-A/MT,  Louise Rainer  Pere i ra  Gionédis  - 

OAB:16.691/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Homero Amilcar Nedel - 

OAB:3483/MT, Lara Moerschberger Nedel - OAB:17.240/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, a efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado ou 

ofereça meios para o cumprimento, emitindo guia para localidade 

informada na petição inicial - Em caso de dúvida acerca do local ou região 

em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com Oficial de Justiça 

Atanázio pelo telefone (66) 999791510.

 Informo ainda que a guia deverá ser efetuada através do site 

www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - Diligência - Emissão de Guia 

de Diligência, encaminhado a este Juízo o comprovante de pagamento 

ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de recolhimento.

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73912 Nr: 2202-73.2015.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADO MARAVILHA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - 

OAB:23.419 - MT, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:11.166/MT, 

José Carlos Menegatti - OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA FERDINANDO VAREA 

- OAB:MT-10.641

 Processo nº 2202-73.2015.811.0023

Código nº 73912

Tendo em vista que a parte executada, até o presente momento não quitou 

a dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do CPC, DEFIRO 

O PEDIDO DE PENHORA ON-LINE, nos termos do art. 854, do CPC.

Contudo, consoante consulta realizada por esse Magistrado, O BLOQUEIO 

RESTOU FRUSTRADO, consoante comprovante em anexo.

Assim, procedo a pesquisa junto ao sistema RENAJUD a fim de obter 

informações sobre bens passíveis de penhora em nome da parte 

executada.

Contudo as buscas restaram frustradas, conforme extrato em anexo.

Assim, conceda-se vista dos autos ao exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos imediatamente 

conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 68753 Nr: 2315-61.2014.811.0023

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MONTEIRO PIMENTA, LUIZ 

ANTONIO SANTANA MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

RUY BARBOSA MARINHO FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Ação Penal nº 2738-50.2016.811.0023

Código nº 68753

Pronunciado: Luiz Antonio Santana Moreno

D E C I S Ã O

I – Intime-se a Defesa de Luiz Antonio Santana Moreno para que se 

manifeste na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal.

II – Após, retornem os autos conclusos para designação da Sessão de 

Julgamento, conforme prevê o artigo 423 do Código de Processo Penal.
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III – Oficie-se à SEJUDH (Secretaria de Estado de Justiça e Direitos 

Humanos) e ao SOE (Setor de Operações Especiais), solicitando 

providências para o recambiamento do pronunciado Luiz Antonio Santana 

Moreno.

IV – Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento, oficie-se 

à Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso para as 

providências que entender cabíveis.

Cumpra-se com urgência expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 71989 Nr: 973-78.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO VIDAL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RURAL S/A - EM LIQUIDAÇAO 

EXTRAJUDICIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:63.440/MG, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:11065-A/MT

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) na pessoa do(s) seu(s) advogado(s), 

para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no valor de R$ 

210,74(duzentos e dez reais e setenta e quatro centavos) e taxa judiciária 

no valor de R$ 210,74(duzentos e dez reais e setenta e quatro centavos) 

– Valor total das custas processuais(proporção para cada parte) R$ 

421,48(quatrocentos e vinte e um reais e quarenta e oito centavos), 

cálculo de fls. 110, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

Cartórios Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet 

(site do Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena 

de expedição de certidão de dívida ativa, protesto e averbação dos 

valores junto ao Cartório Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74930 Nr: 2878-21.2015.811.0023

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar a parte autora para se manifestar quanto a 

impugnação à execução, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 70694 Nr: 114-62.2015.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DE ABREU COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:OAB/MT - 17694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:6197

 FINALIDADE: intimar a(s) parte(s) requerida(a) na pessoa do(s) seu(s) 

advogado(s), para no prazo de 5(cinco) dias, pagar as custas Judiciais no 

valor de R$ 443,13(quatrocentos e quarenta e três reais e treze centavos) 

e taxa judiciária no valor de R$ 443,13(quatrocentos e quarenta e três 

reais e treze centavos) – Valor total das custas processuais R$ 

886,26(oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e seis centavos), cálculo 

de fls. 54, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos Cartórios 

Distribuidores Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do 

Tribunal de Justiça – www.tjmt.jus.br/serviços/guias), sob pena de 

expedição de certidão de dívida ativa, protesto e averbação dos valores 

junto ao Cartório Distribuidor da Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90927 Nr: 1918-60.2018.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA MARIA AFONSO BARBOSA - ME, 

APARECIDA MARIA AFONSO BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paola Cristina Rios Pereira 

Fernandes - OAB:9510/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE-1: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(uma) diligência do senhor Oficial de Justiça, no Distrito 

União do Noret, Zona rural, zona rural, no prazo de 10(dez) dias, mediante 

guia de recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do mandado de 

busca/apreensão/citação, com posterior remessa do comprovante aos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 88666 Nr: 464-45.2018.811.0023

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA JARINA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA NACIONAL - UNIAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BERTOLDO BARCHET 

- OAB:5665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para efetuar o 

pagamento de 1(uma) diligências do senhor Oficial de Justiça, na Fazenda 

Jarinã II, zona rural, no prazo de 10(dez) dias, mediante guia de 

recolhimento padrão disponível no site do Tribunal de Justiça – 

www.tjmt.jus.br, emissão de guias on line – diligências e/ou 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, para cumprimento do laudo pericial, 

com posterior remessa do comprovante aos autos, bem como para se 

manifestar acerca da proposta dos honorários periciais de fls. 23/33.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 61021 Nr: 874-16.2012.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: S. DA ROSA COMERCIO - ME, SILVANA DA ROSA, 

CARLOS RODRIGUES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) das partesdo despacho a seguir 

transcrito:Trata-se de Ação de Prestação de Contas movida por S. DA 

ROSA COMÉRCIO – ME em face do BANCO BRADESCO S/A. Às fls. 

308/310 a sentença de mérito julgou procedente o pedido, sendo 

certificado o trânsito em julgado à fl. 314, sem interposição de recurso. A 

parte autora promoveu o cumprimento de sentença às fls. 313/314, 

referente aos honorários advocatícios. Houve a extinção da execução, 

diante do pagamento, conforme fls. 346/347. Diante disso, indefiro o 

pedido de fls. 359/360 e determino o arquivamento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 62648 Nr: 2640-07.2012.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILSO AGOSTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEANSING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) das partes acerca do teor do 

documento juntado às fls. 278, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 41315 Nr: 1937-47.2010.811.0023

 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: J.E. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANI REBELATTO 

ROSSETTI - OAB:10431

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) das artes acerca do retorno dos 

autos da instância superior, bem como para requerer o que de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 73834 Nr: 2152-47.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA CORREA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTIA BEÊ DE SOUZA PINTO - 

OAB:8011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPÍNOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 FINALIDADE: intimar os advogados das partes, do dispositivo a seguir 

transcrito: Diante do exposto, conheço os embargos de declaração 

porque tempestivos e nego provimento, porque ausente qualquer omissão 

ou contradição na sentença de fls. 124/128, mantendo-a por seus 

fundamentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 74393 Nr: 2535-25.2015.811.0023

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO HERMINIO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: intimar o advogado da parte autora do despacho a seguir 

transcrito: Vistos. Defiro o pedido de fl. 81. Determino o desentranhamento 

dos documentos, devendo os mesmos serem substituído por cópia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 38063 Nr: 1281-27.2009.811.0023

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ACP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY PORTELLA DE SOUZA - 

OAB:4296-A/MT

 FINALIDADE: intimar a advogada da parte autora, para no prazo de lei, se 

manfistar, acerca da certidão de fls. 297.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91266 Nr: 2153-27.2018.811.0023

 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: GRACILENE MARTINS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UKENID DE CRIS DA SILVA - 

OAB:24664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 GRACILENE MARTINS DE SOUZA assistida pela Defensoria Pública 

requereu o Registro do Óbito Tardio de MARIA MARTINS DE SOUZA, sua 

genitora, eis que não fora assentado no tempo oportuno.

 Com o pedido juntou declaração de óbito à fl.14, fornecida pelo Hospital 

Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, visando provar os fatos articulados.

O Ministério Público Estadual pugnou pelo deferimento do pedido à fl. 18, 

eis que atendidos os requisitos previstos na Lei 6.015/73, dos Registros 

Públicos.

É o relatório do necessário.

 Fundamento e decido.

Registre-se que a requerente alega ter demorado em providenciar a 

Certidão de Óbito de sua genitora, em razão da sua pouca instrução e do 

forte abalo emocional sofrido.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido aduzido pela requerente para determinar 

que se proceda ao registro da Certidão de Óbito de MARIA MARTINS DE 

SOUZA, conforme informações constantes nos autos.

Por consequência, julgo extinto o presente feito com resolução do mérito, 

o que faço nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado ao 

Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais deste município, 

determinando que envie a este Juízo, sem custas, face à gratuidade da 

Justiça, a Certidão de Óbito.

Após o recebimento da Certidão, intime-se a requerente para que a retire 

em Cartório, mediante recibo nos autos.

Cumpridas todas as determinações, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Sem custas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91392 Nr: 2224-29.2018.811.0023

 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: MJCMJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24.289

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita, pois não há 

comprovação de que a autora sofrerá prejuízos pessoais e de seus 

familiares em razão do recolhimento das custas. Sem prejuízo, determino:I 

- Intime-se a Autora para efetuar o pagamento das custas processuais, 

sobre o valor de R$ 371.301,00 (trezentos e setenta e um mil e trezentos e 

um reais), no prazo de 15 [quinze] dias, sob pena de indeferimento da 

inicial.Recolhidas as custas processuais, cumpridos os atos acima, 

venham-me os autos conclusos, para decidir sobre os pedidos iniciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 89430 Nr: 973-73.2018.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL MARANHAO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Intime-se a parte autora para se manifestar quando ao conteúdo de fls. 

30/34, no prazo de 15 (quinze) dias.Após, voltem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues
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 Cod. Proc.: 64128 Nr: 1269-71.2013.811.0023

 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: MARIA DA LUZ COSME DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, não foi considerado incapacitado para o próprio sustento da parte 

autora, havendo ausência de comprovação de um dos requisitos exigidos 

pela Lei n. 8.742/93 determina o indeferimento do benefício de amparo 

social ao deficiente. Dispositivo Ante o exposto, julgo improcedente o 

pedido inicial e extingo o feito com resolução de mérito, na forma do art. 

487, I do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87696 Nr: 4093-61.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CENTENARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERQUEIRA & TOMINAGA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CLAUDIO POLICARPO - 

OAB:8796-B/MT, Maria Claudia Silva Policarpo - OAB:20841/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO para que produzam os seus jurídicos e legais efeitos o 

acordo celebrado e, consequentemente, julgo extinto o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro assente no artigo 487, inciso III 

“b” do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 7432 Nr: 1127-14.2006.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. F. SOUZA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVALMIR CARLOS LANCE,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE AMANCIO DE 

CARVALHO - OAB:MT - 6019-A, RUBY DE CARVALHO - OAB:21568 MG

 Processo nº 1127-14.2006.811.0023

Código nº 7432

D E S P A C H O

Intime-se o exequente para, querendo, manifestar acerca do pedido de fls. 

216/217, no prazo de 15 (quinze) dias, advertindo o silêncio como 

concordância tácita.

Transcorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para 

novas deliberações.

Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de agosto de 2018.

 Evandro Juarez Rodrigues,

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87533 Nr: 3976-70.2017.811.0023

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.DE CRED.DE LIVRE ADM.DE ASSOC. NORTE 

MATOGROSSENSE-SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON ROQUE SIMON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surta, os seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo de fls.31-33, que se regerá pelas cláusulas e condições 

nele contidas.Por conseguinte, suspendo o curso da presente execução, 

até o efetivo cumprimento da transação (15/05/2022) nos termos do artigo 

922, do Código de Processo Civil.Custas recolhidas.Tendo em vista 

tratar-se de composição, o trânsito em julgado da sentença é imediato 

diante da ausência de interesse recursal.Assim, certifique-se o trânsito 

em julgado.Contudo, considerando a informação de fls.38/38vº, intime-se a 

parte executada para cumprir o acordo devidamente homologado, no 

prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa de 10%, consoante o 

disposto no art. 523, do CPC.Transcorrido o prazo sem cumprimento 

voluntário, à Contadora Judicial para atualização da dívida, acrescida de 

multa de 10%, consoante o disposto no art. 523, do CPC.Após, conclusos 

para análise do pedido de penhora on-line (fls.38vº).Intimem-se.Cumpra-se 

expedindo o necessário.Às providências.Peixoto de Azevedo/MT, 24 de 

agosto de 2018.Evandro Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

Comarca de Pontes e Lacerda

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 72/2018-DFO Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. 

Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca de Pontes e Lacerda - 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,         

RESOLVE:     Conceder a Servidora Dione Rosane Schock, Auxiliar 

Judiciário, matricula 8796, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativa aos 

qüinqüênios de 20/06/2013 a 20/06/2018, nos termos do art. 109 da Lei 

Complementar nº 04/90, condicionando o usufruto à conveniência do 

serviço.P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Drh – Divisão de 

Cadastro de Pessoal de 1ª Instância do Tribunal de Justiça. Pontes e 

Lacerda, 02 de agosto de 2018.       Claudio Deodato Rodrigues Pereira 

Juiz de Direito e Diretor do Fórumtable

 PORTARIA N. 72/2018-DF

O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

 Conceder a Servidora Dione Rosane Schock, Auxiliar Judiciário, matricula 

8796, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativa aos qüinqüênios de 

20/06/2013 a 20/06/2018, nos termos do art. 109 da Lei Complementar nº 

04/90, condicionando o usufruto à conveniência do serviço.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Drh – Divisão de Cadastro 

de Pessoal de 1ª Instância do Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda, 02 de agosto de 2018.

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Fórum

 PORTARIA N. 73/2018-CNPar

 O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM.

 Juiz de Direito e Diretor do Foro desta Comarca

 de Pontes e Lacerda - Estado de Mato Grosso ,

 no uso de suas atribuições legais,

 RESOLVE:

Conceder à Servidora Maria de Fatima Lemos França, Técnico Judiciário, 

matricula 7010, 03 (três) meses de licença-prêmio, relativa aos 

qüinqüênios de 30/06/2013 a 30/06/2018, nos termos do art. 109 da Lei 

Complementar nº 04/90, condicionando o usufruto à conveniência do 

serviço.

P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Drh – Divisão de Cadastro 

de Pessoal de 1ª Instância do Tribunal de Justiça.

Pontes e Lacerda, 10 de agosto de 2018.

Claudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito e Diretor do Fórum

PORTARIA N. 77/2018-DF

O Dr. Claudio Deodato Rodrigues Pereira, MM. Juiz de Direito e Diretor do 

Foro desta Comarca de Pontes e Lacerda - Estado de Mato Grosso, no 

uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO o requerimento de usufruto de licença premio da 

servidora Aurea de Pazos Tabosa

RESOLVE:

 CONCEDER à Servidora Áurea de Pazos Tabosa, Agente da Infância e 

Juventude, matrícula 4451, o usufruto de 90 (noventa) dias de 

Licença-prêmio, relativo ao quinquênio de 22/08/2011 a 22/08/2016, os 

quais serão usufruídos nos seguintes períodos: 15(quinze) dias de 08 de 

outubro de 2018 a 22 de outubro de 2018, 45 (quarenta e cinco ) dias de 
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06 de maio de 2019 a 19 de junho de 2019 e 30 (trinta) dias de 04 de maio 

de 2020 a 02 de junho de 2020.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao DRH – Divisão de Cadastro 

de Pessoal de 1ª Instância do Tribunal de Justiça.

 Pontes e Lacerda, 23 de Agosto de 2018

 Claudio Deodato Rodrigues Pereira

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA N. 78/2018-CNPar

 O Doutor Claudio Deodato Rodrigues Pereira, Juiz de Direito e Diretor do 

Foro da Comarca Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais,

 RESOLVE:

CONCEDER à servidora Tatiane Ribeiro de Matos, matrícula 26094, 

Distribuidora, Contadora e Partidora, 90 (noventa) dias de licença-prêmio, 

relativa ao quinquênio de 24/07/2013 a 24/07/2018, nos termos do art. 109 

da Lei Complementar nº 04/90, condicionando o usufruto à conveniência 

do serviço.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao DRH - 

Divisão de Cadastro de Pessoal de 1ª Instância do Tribunal de Justiça.

Pontes e Lacerda, 24 de agosto de 2018

CLAUDIO DEODATO RODRIGUES PEREIRA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 138294 Nr: 2994-86.2017.811.0013

 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: NELI DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para apresentar os documentos 

pessoais da parte.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 160830 Nr: 815-48.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: NAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Júnior - 

OAB:7400/MT, Núcleo de Prática Juridica - OAB:

 Ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 126583 Nr: 6508-81.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Nunes Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinamérico Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATOLY HODNIUK JUNIOR - 

OAB:7963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 A falta de regular preparo configura ausência de pressuposto de 

constituição válida e regular do processo, sendo imperativa a extinção do 

feito na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil, independente de 

intimação pessoal da parte.

O não recolhimento das custas iniciais leva a extinção do processo.

Posto isto, Julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos 

dos arts. 290 c/c 485, IV, do Código de Processo Civil.

Arquive-se, com baixa na distribuição.

P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46801 Nr: 3437-52.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Batista Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O, Joice Jeronimo Silva - OAB:OAB/MT 16046

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

intimar a Nobre Advogada Joice Jerônimo Silva acerca do 

desarquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 5243 Nr: 1397-15.1999.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olegário Ribeiro de Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo R. Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono o presente feito com o fim de 

comunicar à parte autora que os autos encontra-se desarquivados 

aguardando manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 88623 Nr: 549-03.2014.811.0013

 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: Enivaldo Lourenço Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Rio Alegre S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nucleo de Pratica Juridica - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica da 

Unemat - OAB:, THIAGO MOREIRA RODRIGUES - OAB:21494/O

 ISTO POSTO, tendo o requerente, cumprido todas as formalidades legais, 

especialmente aquelas previstas no artigo 941 e seguintes do Código de 

Processo Civil, com fundamento no art. 1.238 da Substantiva Civil, JULGO 

PROCEDENTE o PEDIDO DE USUCAPIÃO de ENIVALDO LOURENÇO 

PEDREIRA, para o fim de reconhecer e declarar em favor deste, a 

AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO , , com área total de 400m², denominado Lote 10, 

Quadra 63, nesta urbe, ininterruptamente. Transitada em julgado, 

extraia-se mandado e encaminhe-se cópia desta sentença ao Ofício 

competente, para os devidos fins, certificados no verso a data do trânsito 

em julgado, bem como os demais dados necessários.Isento os Autores do 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios por residir 

em juízo sob o pálio da gratuidade processual (Lei 1.060/50), com as 

modificações introduzidas pela Lei 7.510/86.Para fins do artigo 167, nº 28, 

da Lei de Registros Públicos, observe o titular do ofício o benefício da 

assistência judiciária concedido, ex vi Lei acima mencionada.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 151831 Nr: 8808-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Reginaldo Baião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8834

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO C. CORRÊA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 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.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 168507 Nr: 4359-44.2018.811.0013

 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: APdMCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas - 

OAB:OAB/MT 7400

 Defiro AJG.

Intime-se conforme requerido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 55773 Nr: 1281-23.2010.811.0013

 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): Nelson Miura, Constil Construções e 

Terraplenagem Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: fabio Ribas Terra - 

OAB:7.205, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325

 Vistos. (...) 01 - DEFIRO produção de prova pericial e nomeio a REAL 

BRASIL PERÍCIAS. Intime-se para que assuma o compromisso, indique o 

responsável pelo encargo e apresente honorários, em 05 dias.02 – Após, 

as partes devem se manifestar, em 05 dias, sobre a proposta de 

honorários, cabendo ao requerido proceder ao recolhimento da metade 

dos valores para produção da prova pericial, em 05 dias;03 – FIXO o 

prazo de 60 dias para apresentação do laudo pericial;04 – INDEFIRO o 

desentranhamento das peças apresentadas pelo Ministério Público, vez 

que são documentos produzidos por órgão oficial da União que servem 

como peças de informação que e poderão ou não servir de fundamento – 

obter dicta, corroborada com as demais provas que serão produzidas e 

oportunizadas às partes. Mutatis mutandis a mesma razão de direito que 

se aplica ao inquérito penal deve ser aplicada ao inquérito civil, 

reconhecendo-as como peças de informação que não servem de forma 

isolada para condenação, mas que podem ser utilizadas como eventual 

argumento de reforço.(...) Ademais a busca da verdade real, ainda mais 

se tratando de ação civil pública, deve ser o norte de todos aqueles que 

atuam neste tipo específico de demanda, pois não há o que temer e 

esconder, ainda mais, quando assegurado a ampla defesa e o 

contraditório05 - DESIGNO audiência de Instrução e Julgamento para o dia 

29.11.2018, às 15h30. 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 15 (quinze) dias antes da 

audiência, devendo ainda trazê-las independentemente de intimação, 

ressalvado, neste último caso, quando arroladas pela Defensoria Pública e 

pelo Ministério Público.06 – EXPEÇA-SE Carta Precatória para Comarca de 

Cuiabá para oitiva dos engenheiros-subscritores das peças acostadas às 

fls.783 e ss., quando então deverão ser formalizadas as perguntas para 

dirimira as dúvidas das partes; Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 140282 Nr: 3817-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário (art. 275 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ALVES DOS SANTOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ HENRIQUE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática Jurídica da 

UNEMAT - OAB:

 Dê-se vistas à Defensoria Publica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 89819 Nr: 1597-94.2014.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Candida Nabas

 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:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 46878 Nr: 3542-29.2008.811.0013

 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: Rosa Maria Gaspar Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luiz Carlos Coelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano de Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de inventário de bens de Luiz Carlos Coelho, em que há como 

único herdeiro Luis Eduardo Gaspar Coelho, único filho do de cujus, 

representado por Rosa Maria Gaspar Santos.

Foram arrolados os seguintes bens:

Ford F1000 de cor prata (fl. 33);

Posse de terras às margens do rio Aguapeí no município de Porto 

Esperidião-MT (fl. 96);

Três pastas com documentos diversos (fl. 34/39);

Recolhimento de FGTS junto à Caixa Econômica Federal;

Foram pagos os débitos fiscais municipais; bem como parcelado os 

tributos estaduais. Não havendo tributos federais.

JULGO POR SENTENÇA, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, 

a transmissão dos bens do de cujus Luiz Carlos Coelho ao único herdeiro 

Luis Eduardo Gaspar Coelho, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos 

de terceiros.

Indefiro o pedido do Estado de Mato Grosso para que o Poder Judiciário se 

preste a pesquisar bens, ao invés do próprio Estado, tendo em vista que 

os procuradores possuem ferramentas para tal.

Expeçam-se formais e, a seguir, arquive-se.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63807 Nr: 4146-82.2011.811.0013

 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: Lindalva Marlene Barbosa Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT, Rafael Nevack Ribeiro - OAB:15.196/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 50379 Nr: 1676-49.2009.811.0013

 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: Margarida Conceição dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC. Arquive-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 161876 Nr: 1249-37.2018.811.0013

 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: Luzia Dutra Novais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C. A. DA SILVA VELOSO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO OTÁVIO MUNDIM 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 22.817/O

 Vistos.

 Designo audiência de Instrução e Julgamento para o dia 17.10.2018, às 

16h30, primeiro horário livre em pauta.

Querendo as partes a intimação de outras testemunhas, devem depositar 

o rol, precisando-lhes o nome, profissão, residência e o local de trabalho, 

em até 10 (dez) dias antes da audiência, devendo ainda trazê-las 

independentemente de intimação, ressalvado, neste último caso, quando 

arroladas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 112403 Nr: 1035-17.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad. de Ass. do 

Noroeste de MT-Sicredi Noroeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nicolau Lopes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o advogado da parte autora para proceder a retirada do termo de 

Adjudição junto a esta secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153622 Nr: 9696-48.2017.811.0013

 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: Rosineia Germano

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63814 Nr: 4153-74.2011.811.0013

 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: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A - 

ELETRONORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Balbino Sobrinho, Maria Eurides Vieira 

Balbino, Rubilan Pereira Lobo, Leonor Aparecida Rossi Lobo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A, OTÁVIO VIEIRA TOSTES - OAB:118.304, VINICIUS 

FERREIRA FARIAS MONTENEGRO - OAB:1315316

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT, Sandra Marisa Balbino da Trindade - 

OAB:3638/MT

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos 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.: 63809 Nr: 4148-52.2011.811.0013

 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: Linha Verde Transmissora de Energia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felix Umberto Simonetti, Edevirgens Geni 

Simonetti, Leila Aguetoni, Nestor Soares de Sales, João Pacheco de Sales, 

Alaydes Soares de Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME VILELA DE PAULA - 

OAB:17.477-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Zortea Antunes - 

OAB:MT/17.001, ANNA BABKA - OAB:MT.16925-A, Carlos Eduardo 

Silva Souza - OAB:7216/MY, Hermes Bezerra da Silva Neto - 

OAB:11405/MT

 Certifico para os fins de direito, que o recurso de apelação juntada aos 

autos é tempestivo, sendo assim, abro vista dos autos a parte contrária 

para contrarrazoar o recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 154945 Nr: 10378-03.2017.811.0013

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KFdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que a audiência designada para o dia 09 de maio de 

2018, às 15 horas, não se realizou face a ausencia das partes. Do que 

para constar lavrei a presente certidão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112261 Nr: 981-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimario Carvalho de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Nogueira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Custódio de Carvalho - 

OAB:9.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELO NOGUEIRA DE ABREU, Cpf: 

04095286172, Rg: 180.813, brasileiro(a), casado(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR terceiros e interessados da Sentença abaixo 

transcrita..

Sentença: Ante o exposto, decreto a interdição do requerido, 

declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da 

vida civil, na forma da Lei n. 13.146/2015 e, de acordo com o art. 1.775 do 

Código Civil, nomeio-lhe Curador o requerente.Em obediência ao disposto 

no art. 755 do Código de Processo Civil e no art. 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se no Órgão Oficial, 

três vezes, com intervalo de dez (10) dias.Expeça-se o competente Termo 

de Curatela.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, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104574 Nr: 3985-33.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Correia Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CELSO CORREIA MARQUES, Cpf: 

61588571149, Rg: 956.222, Filiação: Doralice Correia e Ataide Marques, 

data de nascimento: 02/11/1973, brasileiro(a), natural de Navirai-MS, 

solteiro(a), comerciario. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. INTIMAR a parte requerida da sentença.

Sentença: Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que 

faço com fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas 

processuais. P. R. 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, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166320 Nr: 3328-86.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maura Oliveira Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MAURA OLIVEIRA PIRES, Cpf: 

30462053172, Rg: 535.150, Filiação: Crispim Ferreira e Maria Oliveira Pires, 

data de nascimento: 22/10/1947, brasileiro(a), natural de Mundo Novo-BA, 

solteiro(a), lavradora. 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: 05/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de MAURA OLIVEIRA 

PIRES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

424/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2018

 - Valor Total: R$560,60 - Valor Atualizado: R$560,60 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Cite-se por edital. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 22 de agosto de 2018

Marta Cristina Volpato Basílio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 150669 Nr: 8311-65.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO 

SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E C MAGISTRI & CIA LTDA - ME, MAYCON 

HENING BRITO DA SILVA, eder carlos magistri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANE SECAGNO - OAB:5020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): E C MAGISTRI & CIA LTDA - ME, CNPJ: 

15369557000171 e atualmente em local incerto e não sabido EDER 

CARLOS MAGISTRI, Cpf: 95193391168, natural de Acorizal-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: A Exequente é credora dos Executados da quantia 

provisória de R$ 78.803,00 (setenta e oito mil e oitocentos e três reais), 

representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 26310-2, referente ao 

empréstimo do valor total de R$ 103.484,24 (cento e três mil, quatrocentos 

e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), cujas cópias dos 

originais seguem anexas. A Cédula foi emitida em 20/02/2015 e tinha por 

vencimento final em 20/02/2019. Os executados deveriam ter quitado o 

valor total do crédito concedido em 48 parcelas, iniciando em 20/03/2015. 

No entanto, houve pagamento apenas parcial do crédito concedido, 

restando inadimplidas as parcelas vencidas a partir de 20/01/2017, razão 

pela qual houve o vencimento antecipado da dívida, conforme expressa 

previsão contratual. Não obstante referido débito ter sido objeto de Cédula 

de Crédito Bancária, devidamente assinada pela primeira executada na 

qualidade de emitente, bem como pelos demais executados na condição 

de avalistas, reforçando a condição de devedores, a Exequente tem 

dificuldades de receber sua prestação desde a implementação do termo, 

apesar de ter se desincumbido do ônus que lhe competia e das inúmeras 

tentativas de solução amigável do impasse. Desse modo, a Exequente é 

credora dos Executados na importância líquida, certa e exigível de R$ 

78.803,00 (setenta e oito mil e oitocentos e três reais), quantia esta 

correspondente ao valor principal acrescida de encargos contratuais e as 

despesas com protesto, e está corrigida monetariamente e acrescida de 

juros de 1% ao mês, até 21/07/2017, cujo cálculo segue anexo. 

Considerando que o título encontra-se vencido desde 21/01/2017, 

tornou-se líquido, certo e exigível, tornando incontroversa a possibilidade 

de intento da presente ação executiva. O Código de Processo Civil 

confere ao credor a prerrogativa de promover a execução forçada 

quando este se abarca de título executivo extrajudicial, assim, 

materializado o inadimplemento do devedor, torna-se legítima a 

interposição executória. No presente caso, o título executivo extrajudicial 

possui regramento próprio na Lei nº 10.931/2004, ao qual é conferida a 

qualidade de título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, 

certa, líquida e exigível, estando preenchidos todos os requisitos legais 

para a propositura da ação. Estando devidamente comprovado o crédito 

da exequente aparelhado por título executivo extrajudicial, a procedência 

da ação é medida que se impõe.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 78.803,00 - Valor 

Atualizado: R$ 78.803,00 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de citação por edital dos 

executados E. C. Magistri & Cia Ltda-Me e Eder Carlos Magistri na forma do 

art. 246, IV, do Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo de 

citação e havendo manifestação, tornem os autos conclusos.Caso 

decorra o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 
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requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 173551 Nr: 6242-26.2018.811.0013

 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: DIOCESE DE SÃO LUIZ DE CÁCERES/PARÓQUIA SÃO 

PEDRO, Edson Luiz Dias Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo - Pontes e Lacerda/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A DIOCESE DE SÃO LUIZ DE CÁCERES/PARÓQUIA SÃO PEDRO, 

devidamente qualificada e representada no feito, aviou o presente pedido 

de ALVARÁ JUDICIAL, objetivando a realização da “Festa Social da 

Paróquia São Pedro - Quermesse” prevista para a data de 11 de agosto de 

2018.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu a intimação da 

requerente para comprovar o cumprimento de todos os requisitos 

elencados no art. 4º da Portaria de n. 6/2016-GAB2VARA, conforme 

parecer de fls. 14/17.

Apesar de devidamente intimada, a requerente permaneceu inerte e, o 

“Parquet” na manifestação de fl. 24 pugnou pela extinção do feito sem 

resolução do mérito, face à perda do objeto.

 Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento e decido.

De fato, e conforme informa o Ministério Público, percebe-se que a data 

prevista para a realização do evento festivo já transcorreu, sem que 

houvesse a decisão do juízo, especialmente em decorrência da inércia da 

requerente.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, uma vez 

que restou reconhecida a perda superveniente do objeto, na forma do art. 

485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários de advogado, na forma do art. 141, § 2º, do 

NCPC.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86042 Nr: 3669-88.2013.811.0013

 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: Julia Jesus dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX DELIS DE QUEIROZ - 

OAB:16802-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 3669-88.2013.811.0013

Cód. nº. 86042

Vistos.

Inicialmente, CERTIFIQUE-SE a secretaria quanto à ciência do Instituto 

Nacional do Seguro Social, no que concerne ao retorno do feito a este 

juízo.

Ademais, HOMOLOGO o cálculo trazido à fl. 82 e, para tanto, na forma do 

art. 2º, § 3º, da Resolução nº 405/2016-CJF, DETERMINO a confecção de 

expediente administrativo, a ser remetido à Presidência do e. Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região, para a realização do pagamento da 

quantia em dinheiro equivalente a:

I – R$ 1.675,13 (mil, seiscentos e setenta e cinco reais e treze centavos) 

em benefício de Max Delis de Queiroz e;

II – R$ 19.587,59 (dezenove mil, quinhentos e oitenta sete reais e 

cinquenta e nove centavos) em benefício de Júlia de Jesus dos Santos.

Expedindo-se a requisição de pequeno valor e fazendo-se o pagamento 

na ordem de apresentação e à conta do respectivo crédito.

INTIMEM-SE.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 27518 Nr: 2496-10.2005.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olimpia Coelho Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Rogério Baptista - 

OAB:9.992-B-MT, Marcos da Silva Borges - OAB:8039-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos do processo nº. 2496-10.2005.811.0013

Cód. nº. 27518

Vistos.

Diante da manifestação de fls. 224/225, RETIFICO parcialmente a sentença 

proferida às fls. 221/221vº e, consequentemente, verifico que ambos os 

advogados requereram a expedição de alvará, sendo que, ambos 

possuem poderes para tal medida. Assim, como os dois realizaram atos 

processuais e deixaram de apresentar o contrato que especificasse o 

“quatum” caberia cada um dos i. causídicos, DETERMINO a expedição de 

alvará nos seguintes termos:

I – 50% (cinquenta por cento) do valor em benefício da autora Olimpia 

Coelho Pereira, tendo em vista que é a proporção estipulada em outros 

processos dos mesmos procuradores, devendo a autora ser intimada via 

DJE, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar seus dados 

bancários;

II – 25% (vinte e cinco por cento) do valor em benefício do Dr. James 

Rogério Baptista e;

III – 25% (vinte e cinco por cento) do valor em benefício do Dr. Marcos da 

Silva Borges.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 

intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Ademais, MANTENHO o restante da sentença na íntegra.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153845 Nr: 9823-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KAROLINA SILVA FERNANDES, Átila dos Santos 

Fernandes, MATHEUS HENRIQUE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

MANTENHO a decisão de ref. 34 pelos seus próprios fundamentos.

REMETAM-SE os autos à instância superior com nossas homenagens de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 52849 Nr: 4118-85.2009.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fátima Eugênia Sander de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ribeiro Rivarola, Alessandra Aranda 

de Oliveira Rivarola Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 Autos do processo nº. 4118-85.2009.811.0013

Cód. nº. 52849

Vistos.

RETIFICO parcialmente a decisão proferida às fls. 136/136vº, tão somente 

para determinar a inscrição dos executados Roberto Ribeiro Rivarola (CPF: 

078.991.652-53) e Alessandra Aranda Oliveira Rivarola Ribeiro (CPF: 

522.673.851-04) junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio 

do Sistema SERASAJUD, na condição de devedor do Fátima Eugênia 

Sander de Souza, no montante de R$ 230.434,84 (duzentos e trinta mil, 

quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), conforme 

cálculo de fls. 134/135.

Ademais, MANTENHO o restante da decisão na íntegra.

CUMPRA-SE.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 44337 Nr: 962-26.2008.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JddS, GDdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:7900/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT, Ramão Wilson Júnior - OAB:11702/MT

 Autos do processo nº. 962-26.2008.811.0013

Cód. nº. 44337

Vistos.

DEFIRO em parte os pedidos de fls. 188/190, uma vez que a consulta aos 

Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud já foram realizados às fls. 169/177, 

sem que houvesse a localização de quaisquer bens em nome dos 

executados, além de que o exequente não demonstrou acréscimo 

patrimonial em relação aos executados no período compreendido desde a 

última consulta que justificasse, assim, a realização de nova diligência.

Por outro lado, DETERMINO a inscrição dos executados Joaquim Dias de 

Souza (CPF: 065.133.601-53) e Gilberto Dias de Souza (CPF: 

207.089.551-34) junto ao cadastro de inadimplentes do Serasa, por meio 

do Sistema SERASAJUD, na condição de devedor de Joaquim Fábio Mielli 

Camargo, no montante de R$ 9.555,22 (nove mil, quinhentos e cinquenta e 

cinco reais e vinte e dois centavos), conforme cálculo de fls. 191/192.

Por fim, INTIME-SE o exequente, por meio de seus advogados e via DJE, a 

fim de que requeira o que entender pertinente no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de arquivamento da presente execução.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 137925 Nr: 2819-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da petição de fl. 43 (ref. 32), 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.: 105171 Nr: 4210-53.2015.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL HENRIQUE HEIDEMANN MARTINS, KATRINY 

HELONAI HEIDEMANN MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Batista Martins, JOSE MARTINS 

SOBRINHO, Maria das Graças Batista Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEDER DE LACERDA SILVA - 

OAB:18773/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mario Alcides Sampaio e 

Silva - OAB:5.111-B/MT

 Certifico para os fins de direito que, verificando constatei que a parte 

Requerida não contestou a presente ação, nem comprovou o pagamento 

do débito, conforme comprova sua citação as ref. 157, decorrendo o 

prazo previsto na Lei. Assim, e com amparo no provimento 56/2007, 

abrimos vista para autora se manifestar.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 164464 Nr: 2362-26.2018.811.0013

 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: Abel Almeida de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT 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 Correia da Silva - OAB:8.184-A

 Sendo assim, RECHAÇO a preliminar ventilada.Deste modo, passo então, 

autorizado pelo artigo 357 do NCPC, a sanear o processo e ordenar a 

produção de provas.Portanto, não havendo mais preliminares a serem 

analisadas, DECLARO saneado o processo, remetendo-o à fase 

instrutória.DETERMINO a realização de exame pericial, para tanto desde já 

NOMEIO como perito o ilustre médico Dr. José Dárcio de Andrade Rudner, 

CRM-MT 1.580, com endereço na Rua Coronel José Dulce, nº 109, Centro, 

CEP 78200-000, na cidade de Cáceres/MT, telefone (065) 3223-2405, 

“e-mail” medicinacaceres@hotmail.com, independentemente de 

compromisso, que deverá exercer escrupulosamente o encargo, devendo 

responder os quesitos formulados pelas partes e apresentar outras 

considerações que entender pertinentes, contando, a partir da realização 

do exame, com o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo (art. 

465, “caput”, c/c o art. 466, “caput”, ambos do NCPC).ARBITRO os 

honorários periciais em R$ 1.000,00 (mil reais), os quais serão custeados 

pela parte requerida.Proceda-se a intimação das partes para que, caso 

queiram, apresentem quesitos e indiquem assistente técnico no prazo de 

15 (quinze) dias. (art. 465, § 1º, do Código de Processo Civil)INTIME-SE o 

perito para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste aceitação 

expressa quanto à nomeação ou apresente pedido de escusa 

devidamente fundamentado. (art. 467, “caput”, NCPC). Caso seja requerido 

pelo “expert”, AUTORIZO desde já o encaminhamento de cópias dos 

termos do processo, tendo em vista não se tratar de feito que tramita sob 

segredo de justiça.Com a comprovação do pagamento da verba honorária, 

INTIME-SE o perito para designar data e horário para a realização do 

exame médico.Na sequência, INTIMEM-SE as partes, via DJE, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias. (art. 466, §2º, do 

NCPC)APRESENTADO o laudo médico-pericial, INTIMEM-SE as partes, nas 

pessoas de seus advogados, via DJE, para que se manifestem, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias.Por fim, à conclusão para 

deliberação.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95339 Nr: 37-83.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NE Machado ME, Nelson Evangelista Machado

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 484 de 805



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

SUSPENDO a marcha processual e do curso do prazo prescricional pelo 

prazo de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, §1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, CERTIFIQUE-SE e, nada sendo requerido, 

PROCEDA-SE novo arquivamento pelo período de 5 (cinco) anos, 

promovendo-se as devidas anotações junto ao Sistema Apolo.

Com o transcurso do prazo de suspensão, CERTIFIQUE-SE e 

PROMOVA-SE a conclusão do feito.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 103173 Nr: 3401-63.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a inércia da exequente em impulsionar o feito, conforme se 

verifica da leitura da certidão de fl. 139, SUSPENDO o processo pelo prazo 

de 1 (um) ano, com fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 142612 Nr: 4692-30.2017.811.0013

 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: Theodolino Martins Mundim Neto

 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:

 Isto posto, em decorrência da observância dos requisitos ensejadores, 

delineados no art. 300 do NCPC, e revendo o posicionamento 

anteriormente adotado, DEFIRO o pedido antecipatório de concessão do 

benefício assistencial de prestação continuada em favor da autora, no 

patamar de um salário mínimo mensal.Por consequência, EXPEÇA-SE ofício 

à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, 

para que implante o benefício contido nos autos, informando no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias o cumprimento da diligência, sob pena de 

incidência de multa diária (arts. 536, § 1º, e 537 do NCPC), a ser 

oportunamente arbitrada, devendo, para tanto, serem encaminhados os 

documentos pessoais da autora, se já não o tiver sido 

feito.CIENTIFIQUE-SE a Procuradoria Especializada do Instituto Nacional do 

Seguro Social acerca do conteúdo desta decisão, notadamente a respeito 

da possibilidade de arbitramento da multa-diária.Além disso, considerando 

a imprescindibilidade da apresentação do estudo socioeconômico já 

determinado, ORDENO o retorno dos autos ao setor técnico a fim de que 

seja real izada a  d i l igênc ia ,  no prazo de 30 ( t r in ta ) 

dias.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 127532 Nr: 7001-58.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVARDO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDVARDO DE SOUZA SILVA, CNPJ: 

09315857000175. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/10/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de EDVARDO DE SOUZA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa de 

licença., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

128/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/01/2013

 - Valor Total: R$ 5.681,00 - Valor Atualizado: R$ 5.681,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 30, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação do executado.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço do(s) executado(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud.Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 128275 Nr: 7300-35.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. A Benitez Ibanez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): P. A BENITEZ IBANEZ, CNPJ: 

09158595000182, Inscrição Estadual: 13346182-3. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 
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necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/11/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de P. A BENITEZ IBANEZ, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa de licença., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 77/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2015

 - Valor Total: R$ 1.931,84 - Valor Atualizado: R$ 1.931,84 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 28, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação da executada.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço da(s) executada(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud.Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154050 Nr: 9934-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Liquidação Provisória de Sentença pelo Procedimento 

C o m u m - > P r o c e d i m e n t o  d e  L i q u i d a ç ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudemir Gaspar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAÍRA GASPAR SANTOS - 

OAB:21014/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 

11669325000188. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O Requerente celebrou contrato com a Requerida para 

ser divulgador do Sistema de Marketing de Rede da denomina “Telexfree” 

na modalidade de adesão ADcentral. Para ingresso ao sistema de 

marketing multinível o Requerente adquiriu/investiu em kit’s denominados 

VOIP 99TELEXFREE, além do Preenchimento e envio de formulários de 

cadastramento e o pagamento de valor relativo à adesão. A vigência da 

adesão se dava por 12 (doze) meses a contar do pagamento, podendo 

ser renovada por igual período. O valor adimplido pelo ingresso ao sistema 

formava o Fundo de Caução Retornável – FRC, utilizado para remunerar a 

divulgação que o Requerente receberia no decorrer das publicações, 

caso preenchesse os requisitos específicos. Para o Resgate o 

Requerente deveria apenas encaminhar comunicação a Requerida 

solicitando o referido valor que sua liberação se dava pelo sistema. Pela 

divulgação dos produtos e agenciamento de novos divulgadores o 

Requerente perceberia bonificações, na metodologia de marketing 

multinível do sistema binário, sendo que a remuneração dependeria do 

desempenho do divulgador e de seu grupo de rede. Pois bem, o 

Requerente investiu/adimpliu com a quantia de aproximadamente R$ 

3.206,25 (três mil duzentos e seis reais e vinte e cinco centavos), já com o 

valor de R$ 50,00 (cinquenta dólares – norte americanos) referente 

adesão em um VOIP, se tornando divulgador no login: 

claudemirgaspar@outlook.com (Claudemirgaspar). O Requerente recebia 

em sua caixa de correspondência eletrônica (e-mail) mensagens por meio 

de ferramentas denominadas “BACK OFFICE” para publicidade de 

anúncios em redes sociais para vendas de produtos apresentados pela 

Requerida. O acesso e a divulgação dos produtos por meio da ferramenta 

“BACK OFFICE” se davam por meio do código de acesso e senha, que 

deveria ser realizada diariamente, sendo que a cada ciclo de 07 (sete 

dias) ininterruptos o Requerente recebia mais uma conta “VOIP”. Com a 

entrada de novos divulgadores no grupo da rede do Requerente, esse 

poderia realizar transações com os mesmos, pelo ambiente virtual no 

sistema disponibilizado pela própria Requerida. Entretanto, excelência, 

houve suspensão das atividades da Requerida e bloqueios de bens pela 

determinação judicial exarada da Ação Civil Pública proposta pelo 

Ministério Público do Estado do Acre, autos de nº 0800224-44.2013.8.01, e 

Medida Cautelar, autos de nº 0005669- 76.2013.8.01.0001, que tramita na 

Segunda Vara Cível da comarca de Rio Branco, pela suspeita de “pirâmide 

financeira”. A suspensão das atividades e o bloqueio de bens da 

Requerida fizeram com que a mesma interrompesse os logins dos 

divulgadores e consequentemente as postagens nas redes sociais, e o 

acesso ao site para realização de transações.

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO, por ora, o pedido de fl. 311, uma vez 

que o autor não exauriu todos os meios de citação da ré.Ademais, 

DETERMINO a busca de endereço da ré junto ao Infojud, Renajud e 

BacenJud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a ré, na forma do art. 246, I, do Novo Código de 

Processo Civil.Cumprida todas as determinações supra e não havendo 

resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a ré por edital na forma do 

artigo 246, inciso IV, do NCPC. Caso decorra o prazo de citação por edital, 

“in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial a 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 72, 

inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser remetidos e após a 

manifestação, dar-se-á vista ao autor para requerer o que entender de 

direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos. 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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158682 Nr: 12219-33.2017.811.0013

 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: SIRLENE SILVA DE AGUIARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO FERNANDES DE BRITO, Otilia de 

Jesus Neiva, Divina Maria Nunes Viana, Solange Vieira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GERALDO FERNANDES DE BRITO, Cpf: 

41508327149, Rg: 439687, Filiação: Maria Rosa da Silva, casado(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

Citando(s): CITANDO(S): REQUERIDOS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS.

FINALIDADE: CITAÇÃO dos réus ausentes, incertos, desconhecidos e 

eventuais interessados, na forma dos artigos 246, 256 e 257 do CPC, dos 

termos da ação de usucapião do imóvel adiante descrito e caracterizado, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, 

apresentarem resposta, caso queiram, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados pelo requerente.

 Resumo da Inicial: A autora é legítima possuidora de um terreno urbano, e 

a residência nele construída, situado na Rua Luiz Azambuja, nº 1221, 
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Bairro Sol Nascente, em Pontes e Lacerda – MT, registrado sob a matrícula 

n.º 6.065, identificado como Lote nº 06 da quadra nº 01, situado no Núcleo 

urbano de Pontes e Lacerda, com as seguintes confrontações: ao Norte 

lote 6-A; ao Sul lotes 3, 4 e 5; a Leste Rua Luiz Azambuja; a Oeste Lote 

12, e com total de área de 500,00m². Valor venal de R$ 18.167,45. O 

requerido, apesar de continuar no RGI como titular da propriedade formal, 

transferiu o domínio do bem para Sr. Jair Flauzino Fernandes, em 1993. 

Por sua vez, o Sr. Jair vendeu o imóvel para a Sra. Lucia Vita de Oliveira, 

no ano de 1994. A Sra. Lúcia Vita de Oliveira vendeu para a Sra. Eunice 

Davi de Almeida, no ano de 1995, que por fim vendeu para a autora, em 

1997. Assim, a autora reside no imóvel há 20 anos, tudo conforme 

documentação anexa. Durante todo o tempo, exercendo ostensivamente a 

sua posse, enquanto fazia as obras necessárias e tomava as 

providências para que pudesse habitar o imóvel, demonstrando 

claramente não só o animus domini como também o corpus, intrínsecos à 

posse ad usucapionem.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Imóvel registrado sob a matrícula n.º 

6.065, identificado como Lote nº 06 da quadra nº 01, situado no Núcleo 

urbano de Pontes e Lacerda, com as seguintes confrontações: ao Norte 

lote 6-A; ao Sul lotes 3, 4 e 5; a Leste Rua Luiz Azambuja; a Oeste Lote 

12, e com total de área de 500,00m².

Despacho/Decisão: Vistos.PROCEDA-SE a pesquisa do endereço do 

requerido junto ao sistema SIEL, BacenJud e Infojud.Com a resposta, em 

sendo frutífera, CITEM-SE o(s) requerido(s) e os confinantes, por meio de 

mandado, observando-se os endereços dos últimos às fls. 13/14, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar respostas, fazendo-se 

constar, outrossim, as advertências a que fazem menção o art. 344, 

"caput", do NCPC.Restando infrutífero o resultado da pesquisa, 

PROCEDA-SE a citação por edital do requerido, nos termos do art. 246, IV, 

do NCPC. DEFIRO os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos 

termos do artigo 98, caput, do NCPC, com prazo de 30 (trinta) 

dias.NOTIFIQUEM-SE, por meio de carta guarnecida com aviso de 

recebimento, as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Nacional para 

que, caso queiram, manifestem interesse em ingressar no feito.INTIME-SE 

o Ministério Público para intervir no processo na qualidade de fiscal da 

ordem jurídica, nos termos do art. 178, inciso I, do NCPC.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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157756 Nr: 11738-70.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indústria e Comércio de Ferro e Aço LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E 

AÇO LTDA-ME, CNPJ: 11047318000144. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA-ME, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Taxa de licenciamento., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 638/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 2.633,42 - Valor Atualizado: R$ 2.633,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 26, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação do executado.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço do(s) executado(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 130937 Nr: 8567-42.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. L. DA SILVA NETO -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. L. DA SILVA NETO -ME, CNPJ: 

07742032000101, Inscrição Estadual: 13.313.151-3. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de J. L. DA SILVA NETO 

-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de RF (Simples 

nacional), inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

422/2016.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2012

 - Valor Total: R$ 2.100,61 - Valor Atualizado: R$ 2.100,61 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a decisão de fl. 07 

determinou a realização da citação por edital tão somente se não fosse 

possível a obtenção do paradeiro da executada, DECLARO a nulidade da 

citação editalícia realizada nos autos, eis-que não exauriu todos os meios 

de obtenção de endereço e citação da parte executada.Ademais, 

DETERMINO a busca de endereço da(s) executada(s) junto aos Sistemas 

Renajud e Infojud.Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 8°, inciso 

I, da Lei n° 6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte 

executada por edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. 

Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 
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de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156415 Nr: 10999-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ind. E Com. De Tempero Caseiro Nordestino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IND. E COM. DE TEMPERO CASEIRO 

NORDESTINO, CNPJ: 07478979000157, Inscrição Estadual: 13.305.905-7. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de IND. E COM. DE 

TEMPERO CASEIRO NORDESTINO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Taxa de licença., inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 576/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 2.585,26 - Valor Atualizado: R$ 2.585,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 20, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação do executado.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço do(s) executado(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156419 Nr: 11002-52.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A M DOMINGUES & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M A M DOMINGUES & CIA LTDA, CNPJ: 

07358169000167. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 22/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de M A M DOMINGUES & 

CIA LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa de 

licença., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

570/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 11.820,97 - Valor Atualizado: R$ 11.820,97 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 20, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação da executada.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço da(s) executada(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud.Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157506 Nr: 11619-12.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioney Veiga Martins ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIONEY VEIGA MARTINS ME, CNPJ: 

10847261000103. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 488 de 805



monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de DIONEY VEIGA 

MARTINS ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa 

de licença., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

636/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 2.071,14 - Valor Atualizado: R$ 2.071,14 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 18, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação do executado.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço do(s) executado(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157658 Nr: 11680-67.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA M. S. L. TABORDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JESSICA M. S. L. TABORDA - ME, CNPJ: 

13766909000105. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de JESSICA M. S. L. 

TABORDA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

Taxa de licença., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 716/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 5.274,75 - Valor Atualizado: R$ 5.274,75 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 19, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação da executada.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço da(s) executada(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud. Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157766 Nr: 11743-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Miranda Freitas Silva - EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TIAGO MIRANDA FREITAS SILVA - EI, 

CNPJ: 11839863000173. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de TIAGO MIRANDA 

FREITAS SILVA - EI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de Taxa de licença., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 652/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 2.633,42 - Valor Atualizado: R$ 2.633,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Considerando que a decisão de fl. 05 

determinou a realização da citação por edital tão somente se não fosse 

possível a obtenção do paradeiro da executada, DECLARO a nulidade da 

citação editalícia realizada nos autos, eis-que não exauriu todos os meios 

de obtenção de endereço e citação da parte executada.Ademais, 

DETERMINO a busca de endereço da(s) executada(s) junto aos Sistemas 

Renajud e Infojud.Na hipótese de localização de endereços diversos 

daqueles já diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 8°, inciso 

I, da Lei n° 6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não 

havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a parte 

executada por edital na forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. 

Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e 

desde já NOMEIO como curador especial a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, nos termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos 

deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158527 Nr: 12122-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. da Costa Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V. DA COSTA SOUZA - ME, CNPJ: 

09186804000100, Inscrição Estadual: 13.346.757-0. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de V. DA COSTA SOUZA 

- ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa de 

licença., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

866/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 1.459,93 - Valor Atualizado: R$ 1.459,93 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO o pedido de fl. 49, uma vez que não 

exauriu todos os meios de citação da executada.Ademais, DETERMINO a 

busca de endereço da(s) executada(s) junto aos Sistemas Renajud e 

Infojud.Na hipótese de localização de endereços diversos daqueles já 

diligenciados, CITE-SE a executada, na forma do art. 8°, inciso I, da Lei n° 

6.830/80.Cumprida todas as determinações supra e não havendo resposta 

acerca de novos endereços, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do art. 8º, inciso IV, da Lei n° 6.830/80. Caso decorra o prazo de 

citação por edital, “in albis”, CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como 

curador especial a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos 

termos do art. 72, inciso II, do NCPC, a quem os autos deverão ser 

remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao exequente para 

requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161033 Nr: 895-12.2018.811.0013

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA DE PAZOS DA SILVA, ALAN 

HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA, Tedson Martins Vieira, Euridice José 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT), 

Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, Sara Graziela 

Pinto Fernandes de Oliveira - OAB:13680

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE a Secretaria sobre quais causídicos que foram intimados 

pela imprensa oficial do teor da decisão de fls. 1.002/1.003.

Na falta de intimação de qualquer advogado regularmente constituído nos 

autos, REPUBLIQUE-SE a decisão que determinou a citação dos réus, 

suprindo-se eventual deficiência na alimentação do Sistema Apolo.

Ademais disso, na eventualidade da ausência de regular citação de 

qualquer dos requeridos na pessoa de seu advogado, DECLARO a 

nulidade da certidão de fl. 1.010, tão somente em relação aos que não 

tiveram os nomes de seus advogados devidamente incluídos na 

publicação havida na imprensa oficial.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 120790 Nr: 3913-12.2016.811.0013

 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): MECANICA E AUTO PEÇAS AMIN LTDA ME, 

Teotônio Osvando da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE 

ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO E ACRE – SICREDI 

NOROESTE MT E ACRE em desfavor de MECANICA E AUTO PEÇAS AMIN 

LTDA ME E OUTROS.

Compulsando os autos, verifico que as partes realizaram acordo em 

relação ao débito em cobrança, na qual, foi devidamente homologada à fl. 

113.

Mais adiante, determinada a intimação do exequente para requerer o que 

cabível ao prosseguimento do feito, este nada requereu em relação ao 

andamento do feito.

É o relatório. Fundamento e decido.

Em decorrência da quitação do débito pelo pagamento, não há motivo que 

permita a continuidade da presente execução.

Desta forma, conclusão outra não se pode chegar senão de que a 

presente execução deve ser extinta pelo pagamento, nos termos do artigo 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 924, 

inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

DETERMINO que sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará em favor da parte requerida, com relação ao valor 

bloqueado via Sistema Bancejud, observando-se os dados bancários 

trazidos à fl. 123.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Dispensado o registro na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.

 INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88227 Nr: 199-15.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOS-Medicina Clínica e Ocupacional Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M das D N Costa & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mario Alcides Sampaio e Silva - 

OAB:5.111-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, tendo em vista a exceção de pré-executividade 
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apresentada às fls. 76/78vº, 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.: 137082 Nr: 2431-92.2017.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Catarina Martins de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venino Vicente de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DO PRADO 

JUNIOR - OAB:10709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para o fim de:I) 

DECLARAR a interdição definitiva de VENINO VICENTE DE OLIVEIRA, 

devidamente qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a CATARINA MARTINS DE 

OLIVEIRA, também qualificada, que deverá firmar o competente 

compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão 

oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma 

do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em 

custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, determinando que 

se proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento do interditado (fl. 9).Em seguida, REMETAM-SE os autos à 

Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo.INTIME-SE via 

DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143810 Nr: 5156-54.2017.811.0013

 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: Lúcia Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148340 Nr: 7139-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANAH MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, ROBERTO 

RASSI, MARCUS SPENCIERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICH RODRIGO NOGUEIRA - 

OAB:17423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 Certifico e dou fé que, em razão do recurso de apelação interposto às fls. 

141/152 (ref. 50), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista 

dos autos à parte embargante, a fim de que apresente suas 

contrarrazões, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 144224 Nr: 5353-09.2017.811.0013

 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: Grascielly Soprani Caires

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 143826 Nr: 5164-31.2017.811.0013

 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: ELSON AUGUSTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na 

forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153976 Nr: 9890-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LUZIA MARCAL ME, Maria Luzia 

Marçal, Diogo Villar Perez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Müller Koenig - 

OAB:22165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Tendo em vista o teor da petição de fl. 144/150 (ref. 62), com amparo no 

Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista dos autos à parte exequente para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 45115 Nr: 1775-53.2008.811.0013

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A

 Autos do processo nº. 1775-53.2008.811.0013

Cód. nº. 45115

Vistos.

Conforme decisão proferida às fls. 285/286, deverá a vítima Mineração 

Brasil Stones Ltda., requerer a expedição do alvará dos valores 

resultantes do leilão nos autos do procedimento administrativo, qual seja, 

nº 3940-34.2012.811.0013, código 81744, que tramitou perante a Diretoria 

do Foro da presente Comarca.

INTIME-SE via DJE.

Após, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

Pontes e Lacerda, 20 de agosto de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
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 Cod. Proc.: 143159 Nr: 4917-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Eurico Carvalho Cervelati, Ednéia Ferro 

Canavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 196/197, uma vez que a consulta ao Sistema 

Bacenjud já fora realizada às fls. 158/159, sem que houvesse a 

localização de quaisquer bens em nome da parte executada, além de que 

a exequente não demonstrou acréscimo patrimonial em relação aos 

executados no período compreendido desde a última consulta que 

justificasse, assim, a realização de nova diligência.

Ademais, SUSPENDO o processo pelo prazo de 1 (um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, § 1º, do NCPC.

Logo, DETERMINO a remessa dos autos ao arquivo, excluindo-o do 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses e anotando-se o prazo da 

suspensão no sistema informatizado de controle processual (Sistema 

Apolo), nos termos do art. 1.149 da CNGC.

Decorrido o prazo supra, sem manifestação, mantenha-se os autos no 

arquivo, promovendo-se novo agendamento no sistema Apolo, quanto ao 

início do prazo quinquenal de que trata o §4° do art. 921 do NCPC, findo o 

qual deverá ser promovido à conclusão do feito.

INTIME-SE e CUMPRA-SE.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158259 Nr: 11958-68.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIANE DA SILVA SANTOS, Cpf: 

09796866790, Rg: 13.018.537-4, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ELIANE DA SILVA 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Taxa de 

licença., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

894/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 619,34 - Valor Atualizado: R$ 619,34 - Valor Honorários: 

R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Processo em ordem.CUMPRA-SE 

a decisão anteriormente proferida nos autos, providenciando-se o 

necessário.INTIMEM-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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 23 de agosto de 2018

Laudicéia Souza Braz Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86948 Nr: 4627-74.2013.811.0013

 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: Carmelita de Oliveira 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:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 35627 Nr: 3034-54.2006.811.0013

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Brasilino Elias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88825 Nr: 731-86.2014.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Rosa da Cruz

 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 confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63099 Nr: 3441-84.2011.811.0013

 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: Almerita Almeida Costa

 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 confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95717 Nr: 221-39.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronivaldo Alves Marques, R. A. MARQUES - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o teor da certidão negativa do oficial de justiça de fl. 122 

(ref. 75), com amparo no Provimento nº 56/2007-CGJ, abro vista à parte 

exequente para manifestação, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 88807 Nr: 713-65.2014.811.0013

 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: Sonilda Moreira Fernandes dos Santos

 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 confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 161033 Nr: 895-12.2018.811.0013

 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 Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERESA DE PAZOS DA SILVA, ALAN 

HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA, Tedson Martins Vieira, Euridice José 

da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, Hilman Moura Vargas - OAB:19516-A (MT), 

Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, Sara Graziela 

Pinto Fernandes de Oliveira - OAB:13680

 Certifico e dou fé que, em observância ao teor do despacho de fl. 1.019 

(ref. 83), não constou a intimação dos advogados dos demais réus do 

processo. Assim, procedo à republicação da decisão de fls. 1.002/1.003 

(ref. 70), para manifestação dos advogados dos réus Teresa de Pazos da 

Silva, Alan Henrique Monteiro de Oliveira e Tedson Martins Vieira, 

conforme adiante se vê: "(...) Deste modo, CITEM-SE os réus TERESA DE 

PAZOS DA SILVA, ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA, EURÍDICE 

JOSÉ DA COSTA e TEDSON MARTINS VIEIRA, devidamente qualificados, 

por meio de seus advogados e via DJE – advertindo-se, inclusive, que não 

será expedida citação pessoal dele –, para que, querendo, apresente 

resposta no prazo legal, fazendo-se consignar as advertências a que 

alude o art. 344 do NCPC. Com a vinda das contestações, CERTIFIQUE-SE 

a secretaria quanto à sua tempestividade e, em seguida, RENOVE-SE a 

vista dos autos ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso, pelo 

prazo legal. EXPEÇA-SE o necessário".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 145174 Nr: 5761-97.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elídia Vieira da Silva Franco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Carlos Franco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON DONIZETH DE FREITAS 

FARIA - OAB:4202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

CUMPRA-SE a decisão de fl. 21, especificamente para intimar a Fazenda 

Pública do Estado de Mato Grosso para que se manifeste nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 60294 Nr: 634-91.2011.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Simiano da Silva

 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:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 63104 Nr: 3446-09.2011.811.0013

 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: Valdete Dias Campos

 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 confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 33743 Nr: 1210-60.2006.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Istelina Alves de Almeida Bernardo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antonio do Prado 

Junior - OAB:10709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins que, foi confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 86768 Nr: 4429-37.2013.811.0013

 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: Maria Pereira Maia

 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 confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 81198 Nr: 3373-03.2012.811.0013

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aliete Barbosa Galindo

 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:

 Processo nº 3373-03.2012.811.0013

Código nº 81198

Vistos.

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ALIETE BARBOSA 

GALINDO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Em atenção à manifestação trazida às fls. 171/172, verifica-se que o 

causídico que atua no feito possui mandato outorgando-lhe poderes para 

receber valores em Juízo e deles dar quitação (“vide” fl. 13).

Assim sendo, com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido 

formulado às fls. 171/172, e por consequência, DETERMINO que sejam 

adotadas as providências necessárias para expedição de alvará, 

conforme valores de fls. 167/168, com observância na Resolução 

11/2014-TP.

Com a expedição do competente alvará, a parte autora deverá ser 
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intimada pessoalmente dos valores que lhe são devidos.

Dessa forma, tomando-se em consideração que a extinção só produz 

efeito quando declarada por sentença, conforme o disposto no art. 925 do 

NCPC bem como conclui-se, a toda evidência, inexistir débito 

remanescente, de sorte que em face da existência de prova plena de 

pagamento — cujo proceder aos cânones dos art. 313 ‘usque’ art. 326, 

todos do NCC —, a extinção do feito é medida que sobressai.

Cumpridas tais determinações, considerando que esta era a única 

providência ainda devida pelo Juízo, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução do mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

supedâneo no art. 924, II, do Novo Código de Processo Civil.

Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da 

presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) 

dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, 

na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências 

de estilo.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Pontes e Lacerda, 23 de julho de 2018.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 108315 Nr: 5510-50.2015.811.0013

 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: JOÃO VITOR SOUZA SEGATI, Valdirene Elias de Souza 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARETUSA APARECIDA 

FRANCISCA MOREIRA - OAB:13095-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, o fazendo 

com resolução do mérito e na forma do art. 487, I, do NCPC, para o fim de 

CONCEDER o benefício assistencial de prestação continuada ao deficiente 

à autora JOÃO VITOR SOUZA SEGATI, devidamente qualificado nos 

autos, no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo vigente no 

país, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento do pedido 

administrativo (fl. 18 – 15/07/2015).O pagamento retroativo deve ser feito 

com atualização monetária, segundo os índices previstos no Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, sendo aplicada desde a data em que cada 

parcela se tornou devida (Súmula nº 19 do e. Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região) e com a incidência de juros de mora, a partir da citação, à 

taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma que dispõe o art. 1º-F da 

Lei nº 9.494/1997.Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autarquia ré 

ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, 

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, 

consoante preconiza a Súmula nº 111 do c. STJ, forte no art. 85, § 3º, I, 

do NCPC. DEIXO de condená-la, no entanto, ao pagamento das custas e 

demais despesas processuais, haja vista o disposto na Lei Estadual nº 

7.603/2001.PUBLIQUE-SE.INTIMEM-SE.EXPEÇA-SE por meio de requisição 

eletrônica via Sistema AJG da Justiça Federal os honorários periciais 

fixados à fl. 63 em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos moldes da 

Resolução nº 201/2012 do c. Tribunal Regional Federal da Primeira 

Região.Em não havendo recurso voluntário e levando-se em consideração 

a natureza ilíquida da sentença condenatória ora proferida, REMETAM-SE 

os autos ao e. Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em reexame 

necessário, em observância à Súmula nº 490 do c. STJ e do art. 496, I, do 

NCPC.Nos termos dos arts. 1.288 e seguintes da CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 84340 Nr: 1826-88.2013.811.0013

 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: Sebastião Martins de Oliveira

 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 confeccionada RPV. Assim, com 

amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, abrimos vista para as partes para 

manifestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 152292 Nr: 9020-03.2017.811.0013

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JEFERSON DE LIMA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISLENE DE ALMEIDA RIBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:19991/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, RICARDO BOSQUESI - OAB:0

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pela Defensoria Pública e, consequentemente, 

DETERMINO seja oficiado o Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS) do Município de Pontes e Lacerda para o fim 

de PROMOVER socialmente os infantes e sua família, fornecendo-lhes 

orientação e inserindo-os, se necessário, em programa oficial ou 

comunitário de auxílio e assistência social, durante o período de 6 (seis) 

meses, devendo APRESENTAR relatório bimestral do caso.

Ademais, REITERE-SE a intimação da equipe interdisciplinar deste Juízo, 

para que, no prazo 30 (trinta) dias, apresente relatório psicossocial a ser 

realizado no ambiente doméstico da requerida.

Por fim, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem no prazo lega, 

dando-se, na sequência, vista dos autos ao Ministério Público.

INTIME-SE via DJE.

NOTIFIQUE-SE a Defensoria Pública e o “Parquet”.

EXPEÇA-SE o necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 85683 Nr: 3297-42.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomagno Campos de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Vistos.

Trata-se de processo de execução de pena de Leomagno Campos de 

Moraes.

O Ministério Público, em parecer, pediu a extinção da punibilidade em razão 

do cumprimento da pena.

É o relatório. DECIDO.

Analisando os autos, verifico que, de fato, o recuperando cumpriu 

integralmente a pena que lhe foi imposta, razão pela qual declaração da 

extinção da punibilidade e a extinção do feito é medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, julgo extinta a punibilidade do recuperando Leomagno 

Campos de Moraes, com fulcro no art. 66, II c/c art. 109, caput, ambos da 

Lei nº 7210/84, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Desnecessária a intimação para pagamento da pena de multa, visto que tal 

intimação deve ocorrer no bojo da ação penal e em caso de não 

pagamento expede-se a certidão para cobrança, na forma dos art. 1598 e 

1602 da CNGC Judicial.

Oficie-se ao Cartório Distribuidor, ao Instituto de Identificação e ao TRE.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 114775 Nr: 1827-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Henrique Ribeiro, Wanderson Jesus de 

Assis, Vagner de Freitas Melo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, CHAMO O FEITO À ORDEM para determinar o 

recolhimento da guia de execução penal provisória expedida em favor do 

referido réu e a expedição de alvará de soltura do réu VAGNER FREITAS 

DE MELO, o qual deverá ser posto em liberdade com relação a esta ação 

penal, mas mantido preso em razão do Executivo de Pena Código 105458, 

até ulterior ordem do juiz competente naquele processo.Saliento que 

orientei os servidores da Secretaria da Vara quanto ao equívoco, 

entendendo não ser o caso de tomar atitudes mais drásticas no âmbito 

disciplinar, porquanto não houve prejuízo grave ao réu, pois já se 

encontrava preso no momento do cumprimento do mandado de prisão, não 

havendo que se falar, em última análise, em prisão ilegal ou 

arbitrária.Cumpra-se com urgência e remetam-se os autos ao Eg. Tribunal 

de Justiça para processamento e julgamento dos recursos interpostos, 

caso já tenham sido juntadas aos autos as razões e contrarrazões 

pertinentes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 93276 Nr: 4427-33.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Barbosa Freitas, Genival Damas de 

Souza

 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

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, com 

fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal para 

CONDENAR o acusado ROBSON BARBOSA FREITAS, vulgo "EDU", 

brasileiro, solteiro, natural de Pontes e Lacerda/MT, nascido aos 

04/04/1992, filho de Maria Aparecida Gomes Barbosa e Valdevino de 

Freitas, residente à Rua Manoel Pereira, s/n, Bairro Centro, como incurso 

nas sanções do artigo 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal(...)Intime-se 

a vítima para que tome ciência do teor desta sentença, inclusive sobre a 

indenização concedida.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, 

§ 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI” - P. I. Cumpra-se.Pontes e Lacerda/MT, 23 de agosto 

de 2018.Angela Maria Janczeski GóesJuíza de Direito Designada

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 106914 Nr: 4933-72.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Carvalho Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Visto em correição.

I. Inexistindo hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 22 de fevereiro de 2019, às 15h30 

(horário de MT).

II. Intimem-se as testemunhas arroladas, fazendo constar do mandado a 

data, horário e local da audiência. Caso não residam nesta Comarca, 

depreque-se a oitiva ao juízo competente.

III. Intime-se o réu, e seu patrono, via DJE.

IV. Cientifique-se o i. Presentante do Parquet.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41067 Nr: 3367-69.2007.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodolfo de Freitas Faria, Blado Jeocristsan 

Abrantes da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, ANDERSON DANTAS HERNANDES - OAB:21297/O, 

Daniella Gonçalves Ferreira da Costa - OAB:21397, Gerson 

Medeiros - OAB:5637/MT, Paulo Fabrinny Medeiros - OAB:5940/MT, 

Rafaella Araújo e Medeiros - OAB:, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT

 Visto em correição.

Considerando o teor da certidão de fls. 514, bem como os argumentos 

apresentados pela i. Defesa às fls. retro, ACOLHO o pedido formulado 

pelo Douto Causídico, de modo que, com fulcro no artigo 479 do Código de 

Processo Penal, REDESIGNO a Sessão Plenária outra aprazada para o dia 

21 de janeiro de 2019 às 09h00, como medida para evitar futura alegação 

de nulidade por cerceamento de defesa ou descumprimento do devido 

Processo Legal.

Atente-se a Secretária as diligências necessárias para realização do ato, 

primando pela razoável duração do processo.

Intime-se as testemunhas arroladas como imprescindíveis.

Intime-se os réus, e seus Advogados constituídos, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167356 Nr: 3805-12.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Silva de Assis, Wagner Elias de 

Oliveira, Edinaldo Oliveira 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): EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, Cpf: 

01237457130, Rg: 18729924, Filiação: Sandra de Santi Almeida e Edson 

Oliveira de Almeida, data de nascimento: 12/04/1987, brasileiro(a), natural 

de Cacoal-RO, convivente, mecanico, Telefone 65 99934 6245. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Visto em correição. Aguarde-se Resposta à Acusação do 

acusado Edinaldo Oliveira de Almeida. Decorrido o prazo in albis, remetam 

os autos à Defensoria Pública.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Elias Mendes Coelho, 

digitei.

Resumo da Inicial: EDINALDO OLIVEIRA DE ALMEIDA, v ulgo "Magrão", na 

forma do art. 69 (concurso material) do Código Pnela, eis que incorreu nas 

seguintes condutas: Art. 157, § 2º, incisos I, II, IV e V c/c art. 61, inciso II, 

alínea "h", ambos do CP, art. 180, cpaut do CP, art. 121, § 2º, incisos I e 

VII, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP, (duas vezes, duas vítimas)

Pontes e Lacerda, 13 de agosto de 2018

Amarilton Rodrigues da Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173800 Nr: 6349-70.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Felipe dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivan Gibim Lacerda - 

OAB:5951/MS

 Vistos em Correição.

I. Designo audiência para oitiva deprecada da testemunha para o dia 

31/08/2018, às 17h30min. (MT).

 II. Intime-se a testemunha para que seja ouvida na data designada, 

devendo constar do mandado a data, hora e o local da audiência.
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III. Cientifique-se o Ministério Público e a Defesa, esta via DJE.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63199 Nr: 1373-90.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilvande Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17.553-0, Reinaldo Bispo de Araújo Filho - 

OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, o cálculo a ser realizado pelo perito contador deve apurar o 

percentual correspondente à perda salarial do cargo da parte exequente, 

em razão da conversão de cruzeiro real para URV, levando em conta a 

URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994, consignando, sobretudo, se já havida a incorporação 

desta diferença em ocasião oportuna, consoante alegada a fazenda 

executada.Com essas considerações, AFASTO a impugnação 

apresentada pela parte executada, vez que fora apresentado às fls. 

158/160 os honorários periciais.Deste modo, INTIME-SE o Estado de 

Mato-Grosso para manifestar-se acerca da proposta de honorários 

apresentada pelo perito-contador, no prazo de 05 (cinco) dias, 

salientando-se que, havendo concordância, bem como previsão 

orçamentária, deverá desde logo depositar o valor integral da verba 

honorária, nos moldes do artigo 95, §1º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 23 de Agosto de 

2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67655 Nr: 1019-94.2015.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welington Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº. 1019-94.2015.811.0014 (Código: 67655)

VISTO,

De início, REVOGO a decisão de fl. 95, haja vista o contido na certidão de 

fl. 97 e, deste modo, NOMEIO o advogado YANN DIEGGO SOUZA 

TIMOTHEO DE ALMEIDA - OAB/MT 12025, como defensor dativo do 

denunciado, devendo este ser intimado para, em 05 (cinco) dias, declinar 

nos autos se aceita a honrosa nomeação.

Ademais, constata-se nos autos que o denunciado demonstrou 

desinteresse no recurso de apelação, conforme certidão de fl. 92, 

contudo, considerando que o recurso já foi devidamente interposto e, em 

respeito ao princípio do In Dubio pro Reo, mantenho a nomeação do 

advogado dativo e, deste modo, PROCEDA-SE a intimação do mesmo, para 

que este apresente as razões recursais no prazo legal.

No mais, desde já, ARBITRO ao defensor nomeado o valor de 05 URH a 

serem pagas pelo Estado de Mato Grosso em razão da sua atuação no 

feito, conforme tabela da OAB/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26261 Nr: 237-97.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Mendes de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Processo nº 237-97.2009.811.0014 (Código 26261)

VISTO,

 INDEFIRO a solicitação de penhora online, via Bacenjud, vez que parte a 

exequente não cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil. (fl. 291).

Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, promover os 

atos necessários ao regular processamento da presente execução fiscal, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26107 Nr: 80-27.2009.811.0014

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Bispo de Araújo Filho 

- OAB:OAB/MT 14537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, DEFIRO o pedido para inclusão do nome do executado ao órgão 

de proteção ao crédito, deste modo, OFICIE-SE ao SERASA/SPC para que, 

realize a inclusão do nome do executado ao Cadastro dos Inadimplentes, 

devendo tal negativação, ser mantida até o devido pagamento do débito, 

ou, então, até que seja extinta a execução, por qualquer motivo, conforme 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo 

Civil.INTIMEM-SE.Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63350 Nr: 41-54.2014.811.0014

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Roberto Silva Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 Processo nº 41-54.2014.811.0014 (Código 63350)

VISTO,

 Considerando que a Procuradoria Estadual está confeccionando os 

cálculos de liquidação em procedimento análogos movidos em face da 

municipalidade requerida, visando promover a celeridade processual bem 

como a economia dos cofres públicos, REMETAM-SE os autos ao 

mencionado órgão, a fim de que manifeste a possibilidade de tal 

desiderato.

INTIMEM-SE.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72443 Nr: 1849-26.2016.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 
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MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1849-26.2016.811.0014 (Código 72443)

VISTO,

 INDEFIRO a solicitação de penhora online, via Bacenjud, vez que parte a 

exequente não cumpriu o disposto no artigo 798, I, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil (fl. 71).

No mais, em relação ao pedido de consulta via sistema INFOJUD, vejo que 

tal pedido não deve prosperar, vez que, anteriormente, já fora realizada tal 

consulta, conforme verifica-se à fl. 70.

Deste modo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover os atos necessários ao regular processamento da 

presente execução fiscal, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78755 Nr: 517-53.2018.811.0014

 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: Nadira'Reuwa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FICSA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 517-53.2018.811.0014 (Código 78755)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por NADIRA’REUWA em face de BANCO FIESA S.A, 

ambos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença, 

conforme fls. 50/54.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 50/54, e como via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que a parte autora informou nos autos o integral 

cumprimento da avença, conforme fl. 52.

Deste modo, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70256 Nr: 586-56.2016.811.0014

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindalva Fernandes Pereira, Sebastião Bastos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 586-56.2016.811.0014 (Código 70256)

VISTO,

 Ante a petição retro, DÊ-SE VISTA dos autos ao Ministério Público 

Estadual, pelo prazo de 10 (dez) dias, para manifestação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73846 Nr: 459-84.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odair Ferreira Tunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, Departamento 

Estadual de Trânsito de Mato Grosso - DETRAN, Leodete Francisco de 

Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Kellen Oliveira Vieira 

- OAB:23704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 459-84.2017.811.0014 (Código: 73846)

VISTO,

 INDEFIRO a solicitação de consultas de endereços, via INSS, Renajud, 

Bacenjud, Infojud, Receita Federal, conforme pedido de fl. (54/55), vez que 

parte exequente não cumpriu o disposto no artigo 798, II, “b”, do Novo 

Código de Processo Civil.

Assim, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo legal, promover os 

atos necessários ao regular processamento da presente execução fiscal, 

sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28234 Nr: 740-84.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. N. Oliveira, Wagner Nery de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thaise Maria Ataide Cunha - 

OAB:13.277

 Processo nº. 740-84.2010.811.0014 (Código 28234)

VISTOS,

 INDEFIRO o pedido retro, vez que o resultado da pesquisa deferida à fl. 88 

fora juntado na contracapa dos autos.

 Deste modo, INTIME-SE a parte exequente para promover regular 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77629 Nr: 2295-92.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Pereira Branco Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2295-92.2017.811.0014 (Código 77629)

VISTO,

 Trata-se de ação declaratória de dependência econômica ajuizada por 

ANTONIO PEREIRA BRANCO FILHO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, todos devidamente qualificados nos autos.

Pois bem.

Verifica-se que o processo está em ordem, inexistindo questões 

preliminares e prejudiciais de mérito pendentes de análise, motivo pelo 

qual, DECLARO O FEITO SANEADO.

Assim, DEFIRO a prova testemunhal pleiteada pela parte requerente, bem 

como, DEFIRO o pedido para inclusão da testemunha Nilton Benedito Cirilo, 

ao rol juntado a inicial, conforme fl. 41, e, deste modo, DESIGNO audiência 

de instrução e julgamento para o dia 19 de setembro de 2018, às 13h30min 

(MT).

Sem prejuízo, nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUE-SE o advogado 
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da parte autora para que, intime as testemunhas arroladas, ou, para que 

as tragam no dia e hora designada, independente de prévia intimação.

INTIMEM-SE as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75636 Nr: 1333-69.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRdSCdO, DRdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marinaldo Souza de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes e, 

por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inc. III, “b”, do novo Código de Processo 

Civil.Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da 

justiça.Feitas às anotações necessárias e comunicações e, renunciado ao 

prazo recursal, dê-se baixa nos autos, arquivando-se os mesmos, 

observadas as formalidades legais. Deve-se ressaltar, por fim, que esta 

sentença não faz coisa julgada, podendo ser modificada no interesse 

exclusivo do menor.CIÊNCIA ao Ministério Público.INTIMEM-SE.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 23 de Agosto de 2018.Luciana 

Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78196 Nr: 238-67.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, GKdSFR, HdSF, SFdSFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marlon César Silva Moraes - 

OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 238-67.2018.811.0014 (Código 78196)

VISTO,

À SECRETARIA para que promova o integral cumprimento da decisão de fl. 

15, adequando o rito processual.

No mais, ante a certidão de fl. 17, bem como, considerando o teor da 

Portaria nº. 779/20178/DPG, publicada no dia 22/08/2017, suspendendo o 

atendimento do núcleo da Defensoria Pública desta comarca, por prazo 

indeterminado, NOMEIO a advogada RUTH LORENA ARAÚJO VIEIRA - 

OAB/MT 24275/0, como advogada dativa do executado, devendo essa ser 

intimada para, em cinco (05) dias, declinar nos autos se aceita a honrosa 

nomeação.

Desde já, fixo honorários advocatícios à advogada acima nomeada, no 

valor mínimo de 02 (dois) URH, conforme tabela de honorários 

advocatícios do Conselho Seccional da OAB/MT, devendo a mesma 

apresentar contestação no prazo legal.

Por fim, INTIME-SE o patrono da parte exequente para, em 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Poxoréu – MT, 23 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74684 Nr: 892-88.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YLSdS, RRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DA 

SILVA - OAB:41098, Weliton John Ferreira da Silva - OAB:GO 38.525

 Processo nº 892-88.2017.811.0014 (Código 74684)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de cumprimento de sentença ajuizada por Y. L. S. da S., neste 

ato representada por sua genitora RENATA ROSA DA SILVA, em face de 

LISLEO SOUZA DA SILVA, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

Analisando os autos, verifica-se que, após ser intimada, a exequente 

compareceu a sede da Promotoria de Justiça e, assim, informou que o 

executado quitou integralmente as prestações alimentícias, conforme 

certidão de fl. 110. Desta feita, o Ministério Público pugna pela extinção e 

arquivamento do feito (ref:. 109).

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relato do essencial.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

Extrai-se da manifestação do Parquet, que o executado/devedor procedeu 

ao pagamento integral da dívida, ora exigida.

Certo é que, a disciplina do art. 924, inciso II do Novo Código de Processo 

Civil traz que a extinção da execução ocorre quando a obrigação for 

satisfeita, restando, como via de consequência, a perda do objeto da 

ação.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente execução de alimentos, com 

fundamento nos artigos 924, inciso II, c/c 925 ambos do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas processuais.

Transitado em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as devidas anotações 

e baixas regulares.

CIENCIA ao Parquet.

INTIMEM-SE.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu – MT, 23 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 714 Nr: 187-28.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Tremura Ltda., Aquiles Roberto 

Tremura, Antônio Carlos Tremura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 187-28.1996.811.0014 (Código 714)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 446 e, desta forma, PROCEDA-SE conforme 

pugnado.

Ademais, sendo realizada a intimação, e, certificada a inércia da parte 

executada ao pagamento do crédito tributário, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28251 Nr: 757-23.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilma Freitas Souza - ME, Gilma Freitas Souza 

Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador (a) Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 757-23.2010.811.0014 (Código 28251)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 154 e, desta forma, PROCEDA-SE conforme 

pugnado.

Ademais, realizada as diligências necessárias, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular 
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andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 23949 Nr: 1212-90.2007.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilma Freitas Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vivian Martins Melo - 

Procuradora da Fazenda Nacionhal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1212-90.2017.811.0014 (Código 23949)

VISTO,

DEFIRO o pedido de fl. 242 e, desta forma, PROCEDA-SE conforme 

pugnado.

Ademais, realizada as diligências necessárias, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular 

andamento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29132 Nr: 1636-30.2010.811.0014

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União - Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilma Freitas Souza - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1636-30.2010.811.0014 (Código 29132)

VISTO,

 Ante o contido no artigo 2º, da Portaria nº 75/2012, verbis:

 “O Procurador da Fazenda Nacional requererá o arquivamento, sem baixa 

na distribuição, das execuções fiscais de débitos com a Fazenda 

Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 (vinte 

mil reais), desde que não ocorrida à citação pessoal do executado ou não 

conste dos autos garantia útil à satisfação do crédito.”.

DEFIRO o pedido retro e, deste modo, DETERMINO o arquivamento o feito, 

sem baixa na distribuição, nos moldes do artigo supramencionado c/c o 

artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64082 Nr: 626-09.2014.811.0014

 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: Cleunice Pereira de Britis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Soares Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Venceslau Gomes - 

OAB:MT -16.843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 VISTO,

Considerando que as partes manifestaram não possuir interesse na 

realização da sessão de mediação, conforme determinado outrora, 

RESTITUO os autos à secretaria para o cancelamento da solenidade e 

demais baixas junto ao CEJUSC.

Após, haja vista que os memoriais finais já encontram-se imbricados ao 

caderno processual, VOLVAM-ME os autos conclusos para análise e 

prolação de sentença.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77627 Nr: 2294-10.2017.811.0014

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Evangelista de Avila e Outros, Juízo de Direito da 

Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Alberto Goellner

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/O, Paulo Rogerio de Oliveira - OAB:MT 7074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando que as partes formalizaram acordo, de tal modo que a 

finalidade da deprecata restou prejudicada, consoante informado pelos 

exequentes, DEVOLVA-SE a carta precatória ao juízo de origem, com as 

nossas homenagens.

Baixas e anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80224 Nr: 1126-36.2018.811.0014

 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: WPC, OSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Kellen Oliveira Vieira 

- OAB:23704/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por tais fundamentos, DEFIRO o pedido de justiça gratuita.II – DA 

AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO.No mais, DETERMINO a remessa deste 

feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania nesta 

Comarca, para possibilidade de sessão de conciliação/mediação, nos 

termos do art. 334 do novo Código de Processo Civil, presidida por 

conciliador/mediador devidamente capacitado e cadastrado no Núcleo 

Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos.CITE-SE o 

polo passivo, com a faculdade do art. 212, § 2º, do novel 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 art. 335, do NCPC.Havendo 

desinteresse da parte ré na realização da audiência, deverá peticionar 

com 10 (dez) dias de antecedência a contar da data da audiência (NCPC, 

§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 NCPC, ainda, que não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(NCPC, art. 344).Por fim, RETIFIQUE-SE a capa dos autos, uma vez que o 

menor deve figurar no campo destinado ao polo passivo da ação e não no 

polo ativo, como distribuído.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74477 Nr: 792-36.2017.811.0014

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAG, JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

CUMPRA-SE integralmente o despacho retro.

Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti
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 Cod. Proc.: 80757 Nr: 2350-43.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAG, JAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença provisório, ante a 

inadimplência do devedor em arcar com a obrigação de prestação 

alimentar.

Destarte, estando a peça instruída com memorial de cálculos, INTIME-SE 

pessoalmente o executado para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, advertindo-o que 

somente a comprovação que gere a impossibilidade absoluta de pagar 

justificará o inadimplemento, sob pena de decretar-lhe a prisão pelo prazo 

de 1 (um) a 3 (três) meses, aplicando-se, no que couber, as disposições 

do art. 517 do NCPC, inteligência do art. 528, §1º, NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63617 Nr: 257-15.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia Adriana Nunes de Almeida Oliveira e Silva, 

MARCIA MENEZES RIBEIRO DE LIMA, Maria Fagundes Peres dos Santos, 

Maria de Fátima Rodrigues, Maria Aparecida Cavalcante de Souza, Maria 

Martins dos Reis, Merentina Rocha Silva, Marileide dos Santos Ibiapino dos 

Santos, MARILEIDE LEITE SILVA DELMONDES, MARILENE DOS SANTOS 

IBIAPINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B, Everton Benedito dos Anjos - OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronan de Oliveira Souza - 

OAB:4099, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 VISTO,

 CERTIFIQUE-SE o decurso do prazo.

Após, CONCLUSOS para análise e deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 80514 Nr: 1260-63.2018.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 INTIME-SE a Fazenda Pública executada, 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.

 Se decorrido o prazo in albis, ENCAMINHEM-SE, ao Departamento da 

Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça deste Estado de 

Mato Grosso, os documentos listados no art. 3º, § 1º, do Provimento nº 

11/2017-CM para a confecção dos cálculos.

 Com a devolução dos cálculos, EXPEÇA-SE o Ofício Requisitório de 

Pequeno Valor (RPV) de acordo com o cálculo apresentado, observando 

as formalidades legais, e instruindo-o com os documentos necessários, 

encaminhando, em seguida, ao representante legal do Município 

executado, nos termos do art. 535, § 3º, inciso II, do NCPC.

Por fim, PROCEDA-SE, a Sra. Gestora, à conversão da ação em 

cumprimento de sentença, bem como CERTIFIQUE-SE a existência de 

custas pendentes, nos termos emanados pelos arts. 348 e 349, ambos da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67938 Nr: 1161-98.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Alves Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando que o advogado informou a regularização de seu CPF junto 

à Receita Federal, conforme atesta o documentos de fls. 106, AUTORIZO 

a expedição de nova RPV junto ao sistema PrecWeb.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74429 Nr: 766-38.2017.811.0014

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leste Comércio de Petróleo e Drivados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TÁRSIS BORGES RODRIGUES 

LIMA - OAB:24418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LESTE COMÉRCIO DE 

PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA. em face da sentença prolatada às fls. 

52/56, alegando a ocorrência omissão no decisum (fls. 57/62).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 63).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Na espécie, os declaratórios opostos tem o espoco de que a sentença 

objurgada seja declarada nula para a produção de prova pericial requerida 

pela embargante.

Todavia, é cediço que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo, 

portanto, verificar a conveniência da produção daquelas pleiteadas pelas 

partes no curso processual, bem como decidir se a lide encontra-se apta 

para o julgamento antecipado, consoante pacífica jurisprudência 

(Precedente: AgInt no AREsp nº 1.090.733/SP).

Destarte, os declaratórios opostos cingem-se à matéria sobejamente 

analisada por ocasião da prolação da sentença, culminando na parcial 

procedência da pretensão autoral.

Verifica-se, portanto, a inexistência do citado vício na sentença atacada, 

motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, devendo 

a parte embargante, caso queira, obter modificação do decisum por meio 

de outra via, que não a ora intentada.

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, 

razão pela qual MANTENHO incólume a sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 72790 Nr: 2052-85.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leste Comércio de Petróleo e Drivados Ltda, 

PATRIMONIAL RIBEIRO LTDA, HELANIO GONÇALVES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Maria Borges Vitoria 

da Silva - OAB:

 VISTO,

AGUARDE-SE o retorno do AR.

Após, PROMOVAM-SE os atos necessários ao regular processamento do 

feito.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30138 Nr: 942-27.2011.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Leite Galvão, Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A-Cemat

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itaú XL Seguros Coroporativos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:3889/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianaru da Silva Paixão - 

OAB:10105

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ XL SEGUROS 

CORPORATIVOS S/A em face da sentença prolatada às fls. 336/339v, 

alegando a ocorrência omissão no decisum (fls. 385/385v).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 386).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Na espécie, os declaratórios opostos tem o espoco de que a sentença 

objurgada contenha, expressamente, a improcedência da lide secundária, 

relativa à denunciada à lide, ora embargante.

Destarte, em que pese despicienda tal deliberação, por tratar-se de 

consequência lógica da improcedência da ação, a fim de exaurir a 

questão, CONHEÇO dos embargos declaratórios e DOU-LHES 

PROVIMENTO para JULGAR IMPROCEDENTE a lide secundária relativa à 

denunciada à lide.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64445 Nr: 884-19.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Gerson Rodrigues Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 

18249/O

 VISTO,

 INTIME-SE a parte exequente para, querendo, em cinco (05) dias, 

manifeste-se acerca do petitório de fls. 123.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CONCLUSOS para análise e 

deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 155 Nr: 50-27.1988.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Helena Nery

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva 

Lopes - OAB:3675/MT, Wylerson Verano de Aquino Sousa - 

OAB:3968

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:MT 2.360

 VISTO,

DEFIRO o pedido de fls. 481.

Por conseguinte, NOTIFIQUE-SE o Sr. Oficial de Justiça para que envide os 

meios necessários para cumprimento da diligência, ou, apresente 

justificação plausível para a não consecução da mesma.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64337 Nr: 811-47.2014.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Carlos Silva Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco B.V. Financeira S/A C.F.I.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wagner Augusto Buss - 

OAB:12.628B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:52589, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:MT 14.469-A

 In casu, a despeito da sentença não mencionar o índice a ser adotado 

para fins de correção monetária, entendo que deve ser seguido o INPC, de 

tal sorte que escorreita a atualização realizada pela executada neste 

ponto.Entretanto, ambas as partes incorreram em equívocos quanto à 

atualização da verba sucumbencial. Isto porque, o Superior Tribunal de 

Justiça fixou o entendimento de que a incidência de juros moratórios em 

relação aos honorários advocatícios somente começa a fluir a partir do 

trânsito em julgado da condenação, ao passo que a correção monetária 

incide desde a data da prolação da sentença.Deste modo, REJEITO a 

impugnação apresentada.Sem prejuízo, DETERMINO que o exequente, em 

15 (quinze) dias, apresente cálculo atualizado da dívida, sendo que em 

relação ao crédito principal deverá incidir juros de mora de 1% e correção 

monetária pelo INPC desde a citação. Quanto à verba honorária, deverá 

incidir juros de mora de 1% desde o trânsito em julgado e correção 

monetária pelo INPC desde a data da prolação da sentença.Apresentado o 

novo cálculo pelo credor, INTIME-SE o banco executado para, querendo, 

em cinco (05) dias, manifeste-se sobre esse, sob pena de seu silêncio ser 

interpretado como anuência à homologação do mesmo e, 

consequentemente, transferência dos valores depositados nos autos, no 

limite atualizado da dívida.Exauridas as providências supra, CONCLUSOS 

para análise e deliberação.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78777 Nr: 538-29.2018.811.0014

 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: Cleonice Francisca dos Santos Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 02 de outubro de 2018, às 13h30min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 
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que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78773 Nr: 534-89.2018.811.0014

 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: José Domingos dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

Inicialmente, destaco, ser improvável a obtenção conciliação, até porque 

as partes não se manifestaram neste sentido, passo então, autorizada 

pelo art. 357, do NCPC, a sanear o processo e ordenar a produção de 

provas.

No mais, o processo está em ordem. Não havendo nulidades a declarar 

nem outras irregularidades para sanar, DECLARO saneado o processo.

FIXO como ponto controvertido a efetiva existência de atividade rural em 

regime de economia familiar exercida pela parte requerente e o lapso de 

tempo envolvido em tais afazeres, para tanto, DEFIRO a produção de 

provas testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão.

DESIGNO a data de 02 de outubro de 2018, às 14h00min, para realização 

da audiência de instrução.

 Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os respectivos 

advogados para que intimem as testemunhas por eles arroladas, ou, para 

que as tragam no dia e hora designadas, independente de prévia 

intimação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 21299 Nr: 494-30.2006.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Martins da Silveira Chaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Inexistindo notícia acerca da vinculação de valores aos autos, 

POSTERGO a análise do petitório de fls. 206/206.

No mais, EXPEÇAM-SE as respectivas RPVs de acordo com os dados 

atualizados da parte credora, informados às fls. 201/203.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 67202 Nr: 786-97.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudionor Martins dos Anjos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por CLAUDIONOR 

MARTINS DOS ANJOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 104 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 26978 Nr: 892-69.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José do Carmo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Antonio Sicoli Neto - 

OAB:269636 - SP, Ricardo Cicero Pinto - OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por JOSÉ DO CARMO DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 173 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 29524 Nr: 329-07.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Tereza Xavier Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por TEREZA XAVIER 

PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 161 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 63882 Nr: 468-51.2014.811.0014

 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: Jonilson Rodrigues de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Considerando o informado às fls. 151/152, REITERE-SE o ofício de fls. 

147, a fim de que a autarquia previdenciária proceda, em 30 (trinta) dias, à 

regularização do benefício em favor do autor, eis que ainda consta 

equivocamente em nome do causídico.

Após, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com as homenagens deste juízo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 18729 Nr: 752-74.2005.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gomes Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230/MT, Fabiano Goda - OAB:7188/MT, Silvana da Silva Toledo 

- OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por PEDRO GOMS 

CAMARGO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 308 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62576 Nr: 838-64.2013.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marinalva Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Gonçalves de Miranda 

Neto - OAB:MT 14576, Maria Elisa Sena Miranda - OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por MARINALVA 

FERREIRA DOS SANTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 167 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 27139 Nr: 1046-87.2009.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Pimentel Bastos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Cicero Pinto - 

OAB:14174-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador (a) Federal - 

OAB:

 VISTO,

 Cuida-se de cumprimento de sentença intentado por IZABEL PIMENTEL 

BASTOS em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Denota-se dos autos que a execução seguiu trâmite regular, sendo 

certificado às fls. 164 seu total adimplemento, ante o levantamento dos 

valores vinculados aos autos para satisfação do crédito.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Analisando os autos vislumbra-se que a autarquia executada realizou o 

depósito dos valores devidos, os quais foram levantados e repassados à 

parte exequente, certificado retro.

De fato, tendo havido o pagamento integral do débito pelo executado, 

conforme informado, a pretensão da parte exequente fora satisfeita, não 

restando alternativa a não ser extinguir o feito neste ponto, senão 

vejamos:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 I – a petição inicial for indeferida;

II – a obrigação for satisfeita;

III – o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da 

dívida;

IV – o exequente renunciar ao crédito;

V – ocorrer a prescrição intercorrente”.

Portanto, tendo havido o integral cumprimento da obrigação, JULGO 

EXTINTO o presente cumprimento de sentença, consoante regra ínsita ao 

art. 924, inciso II, do novel Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76217 Nr: 1610-85.2017.811.0014

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Alcione Lima de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Invasores Não Identificados, Maurício Barbosa 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Souza Miranda - 

OAB:/MT - 16.514

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 09/10/2018, às 14:30 horas, neste juízo, o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77910 Nr: 103-55.2018.811.0014

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ramão Eneas Pereira de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eli Pereira Turbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALQUIRIA APARECIDA 

REBESCHINI LIMA - OAB:10520/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Gomes Martins - 

OAB:MT - 20256/O

 Certifico que a audiência de mediação/conciliação foi designada para o 

dia 13/11/2018, às 13:00 horas, neste juízo, o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos - CEJUSC

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30098 Nr: 902-45.2011.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 DEFIRO o pedido de penhora online do débito principal, que deverá recair 

sobre ativos financeiros nas contas da executada LUIS CARLOS 

FERREIRA, CPF nº 062.111.511-87, até o limite de R$5.430,32 (cinco mil 

quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos), nos termos do cálculo 

de fl.97.Por conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em 

gabinete para a efetivação da constrição e busca acima deferida via 

sistemas Bacenjud.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.Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, 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.Após, o 

cumprimento, independente do resultado, INTIME-SE a parte exequente 

para que se manifeste no prazo de cinco (05) dias.Cumpra-se, expedindo 

o necessário. Poxoréu/MT, 06 de Agosto de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28279 Nr: 785-88.2010.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Catarina Dondé Castro, Ronelso Donde Polesso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silas Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RAVANELLO - OAB:3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Silvério Santa Maria - 

OAB:9.834-A/MT, Luiz Carlos Rausis - OAB:46890/PR

 , DEFIRO o pedido de penhora online do débito principal, que deverá recair 

sobre ativos financeiros nas contas do executado SILAS APARECIDO 

DOS SANTOS, CPF nº 189.557.708-04, até o limite de R$ 39.313,78 (trinta 

e nove mil, trezentos e treze reais setenta e oito centavos).Por 

conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas 

Bacenjud.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.Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, apresentar impugnação.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.Após, o cumprimento, 

independente do resultado, INTIME-SE a parte exequente para que se 

manifeste no prazo de cinco (05) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2018.Luciana Braga Simão 
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TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 22604 Nr: 8-11.2007.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ofertão - Indústria e Comércio de Materiais para 

Construção em Geral Ltda - EEP.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oto Souza Porto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Humberto Marques da Silva - 

OAB:9725-B/MT, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629, Reinaldo 

Bispo de Araújo Filho - OAB:OAB/MT 14537, Ruy Nogueira Barbosa - 

OAB:4.678.MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmar de Jesus Rodrigues - 

OAB:10438/MT, Luis Augusto Pereira da Silva - OAB:19.456/MT, 

Thiago Souza Borges - OAB:9.035/MT

 Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que o dinheiro encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online do débito principal, que deverá recair sobre 

ativos financeiros nas contas do executado OTO SOUZA PORTO, CPF nº 

138.496.031-72, até o limite de R$ 117.141,13 (cento e dezessete mil, 

cento e quarenta e um reais e treze centavos).Por conseguinte, 

MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a efetivação da 

constrição e busca acima deferida via sistemas Bacenjud.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.Aportado aos autos o 

protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, apresentar impugnação.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.II – DA PENHORA DE IMÓVEIS.Por 

outro lado, se infrutífera a constrição de ativos financeiros, DEFIRO a 

penhora de bens imóveis, conforme postulado.Por conseguinte, se inócua 

a pesquisa junto ao Sistema Bacenjud,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 64447 Nr: 886-86.2014.811.0014

 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: Valdeniza Galvão de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Rossarolla Bando - 

OAB:12.951

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Desta exegese, DEFIRO o pedido da parte exequente (fls. 117/118), 

motivo pelo qual MANTENHO os autos conclusos para sequestro do 

número atualizado no importe de R$ 8.560,12 (oito mil, quinhentos e 

sessenta reais e doze centavos), mediante pesquisa no sistema Bacenjud 

junto às contas bancárias do executado MUNICÍPIO DE POXORÉU, CNPJ nº 

03.408.911/0001-40.Realizada constrição, INTIME-SE o Município 

executado para, querendo, apresentar impugnação em 30 (trinta) dias 

(prazo em dobro).Se decorrido o prazo in albis, ou havendo concordância 

com o bloqueio, INTIME-SE a parte exequente para fornecer os dados 

bancários necessários à transferência dos valores.Por outro lado, caso a 

diligência reste infrutífera, INTIME-SE a exequente, desde logo, para 

requerer o que entender de direito, em cinco (05) dias, sob pena de 

extinção e arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 

16 de agosto de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 65258 Nr: 1426-37.2014.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pinto Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanoel Marcos Farias Pinto - 

OAB:10.254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta exegese, DEFIRO o pedido da parte exequente (fls. 86/87), motivo 

pelo qual MANTENHO os autos conclusos para sequestro do número 

atualizado no importe de R$ 22.018,92 (vinte e dois mil e dezoito reais e 

noventa e dois centavos), mediante pesquisa no sistema Bacenjud junto 

às contas bancárias do executado ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ nº 

03.507.415/0001-44.Realizada constrição, INTIME-SE o Estado executado 

para, querendo, apresentar impugnação em 30 (trinta) dias (prazo em 

dobro).Se decorrido o prazo in albis, ou havendo concordância com o 

bloqueio, INTIME-SE a parte exequente para fornecer os dados bancários 

necessários à transferência dos valores.Por outro lado, caso a diligência 

reste infrutífera, INTIME-SE a exequente, desde logo, para requerer o que 

entender de direito, em cinco (05) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento.Cumpra-se, expedindo o necessário.Poxoréu/MT, 16 de 

agosto de 2018.Luciana Braga Simão TomazettiJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30356 Nr: 1160-55.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFdL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322, 

Gilberto Jose Cador - OAB:14323/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, não sendo necessário o exaurimento das diligências 

para se encontrar bens do executado passíveis de penhora, aliado ao fato 

de que o dinheiro encontra-se no ápice da gradação legal, DEFIRO o 

pedido de penhora online do débito principal, que deverá recair sobre 

ativos financeiros nas contas do executado LEO FELIZ DE LIMA, CPF nº 

835.440.469-20, até o limite de R$ 42.533,61 (quarenta e dois mil, 

quinhentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos).Por 

conseguinte, MANTENHAM-SE os autos conclusos em gabinete para a 

efetivação da constrição e busca acima deferida via sistemas 

Bacenjud.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.Aportado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada 

deverá ser intimada para, querendo, apresentar impugnação.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.Por fim, INTIME-SE a parte 

exequente para, em cinco (05) dias, requerer o que entender de direito, 

sob pena de extinção e arquivamento.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Poxoréu/MT, 16 de agosto de 2018.Luciana Braga Simão 

TomazettiJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 73803 Nr: 435-56.2017.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aprígio José de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT, Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elson Sousa Miranda - OAB:/MT 

- 16.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT, Willian Xavier Soares - OAB:OAB/MT 18249/O

 Processo nº 435-56.2017.811.0014 (Código 73803)

VISTO,

Considerando que a empresa prestadora comprovou a regularidade dos 

serviços prestados em relação às notas fiscais de nsº 742, 743, 759, 761, 

768 e 769, DEFIRO o pedido ministerial de fls. 343/343v.
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Por conseguinte, DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 53.252,06 

(cinquenta e três mil, duzentos e cinquenta e dois reais e seis centavos), 

suficiente para o adimplemento das notas fiscais supramencionadas – 

referentes aos serviços prestados 01.04.2018 a 30.04.2018, 01.05.2018 a 

31.05.2018 e 01.06.2018 a 30.06.2018.

Via de consequência, MANTENHO os autos conclusos para a efetivação 

de pesquisas por intermédio do Sistema Bacenjud junto ao CNPJ 

03.507.415/0001-44, pertencente ao executado Estado de Mato Grosso, 

pelo valor de R$ 26.626,03 (vinte e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais 

e três centavos), e junto ao CNPJ nº 03.408.911/0001-40, pertencente ao 

executado Município de Poxoréu/MT, pelo valor de R$ 26.626,03 (vinte e 

seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e três centavos).

Após perfectibilizada a vinculação dos valores aos autos, AUTORIZO, 

desde já, a expedição do competente alvará de levantamento.

Não obstante, diante das divergências apontadas pelo órgão ministerial em 

relação aos demais períodos cobrados, CONCEDO à prestadora de 

serviços o prazo de 15 (quinze) dias para que esclareça as consoante 

solicitado pelo órgão ministerial.

Com a manifestação da prestadora, VISTAS ao parquet para o parecer 

pertinente.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 16 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74715 Nr: 900-65.2017.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carlos Moura Branco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walterly Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Souza Borges - 

OAB:9.035/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 900-65.2017.811.0014 (Código 74715)

VISTO,

Cuida-se de execução de título extrajudicial promovida por CARLOS 

MOURA BRANCO em face de WALTERLY RIBEIRO DA SILVA, já 

qualificados nos autos.

Às fls. 34/39 o credor postulou pela pesquisa de ativos financeiros nas 

contas bancárias do executado por meio do sistema Bacenjud, bem como 

busca de veículos por meio do sistema Renajud, o que foi deferido às fls. 

40/40v, porém as diligências não foram realizadas pela magistrada que 

outrora conduzia o feito.

Adiante, o exequente comparece aos autos informando que o executado 

estaria realizando a transferência de seu patrimônio a terceiros, de modo 

que postula pela pesquisa de valores em conta de pessoa estranha à 

relação processual (fls. 42/43).

Pois bem.

De início, tem-se que incabível a realização de buscas de valores em nome 

da pessoa jurídica indicada pelo credor, pois ainda que haja indícios do 

desvio de patrimônio promovido pelo devedor, a referida empresa não 

integra a relação processual, não havendo sequer falar em fraude à 

execução.

Logo, INDEFIRO tal requerimento.

Por outro lado, uma vez que já deferidas as buscas de bens por meio dos 

sistemas Bacenjud e Renajud, MANTENHO os autos conclusos para as 

pesquisas respectivas em nome do executado WALTERLY RIBEIRO DA 

SILVA, CPF nº 056.260.302-63, até o limite atualizado da dívida de R$ 

101.644,87 (cento e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta 

e sete centavos).

Se infrutíferas as diligências, DETERMINO, desde logo, a expedição de 

mandado de penhora de tantos bens quanto bastem para saldar a dívida.

No mais, CUMPRA-SE conforme determinado às fls. 40/40v.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 15 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77032 Nr: 1968-50.2017.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 77032

DECISÃO

VISTO,

Trata-se de Ação de busca e apreensão com pedido de liminar em que a 

parte requerente pugna para a realização de buscas do endereço da 

requerida CINTIA ANDRADE DE OLIVEIRA através dos sistemas 

BACENJUD.

POIS BEM.

Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve comprovação de que 

a parte requerente exauriu todos os esforços no sentido de informar o 

endereço da requerida, pois não há sequer prova de que diligenciou junto 

a órgãos dos que tem acesso, comprovando que pelo ao menos tentou 

obter alguma informação pertinente.

Oportuno ressaltar, ainda, que somente se comprovado que efetivamente 

não se logrou êxito na localização de endereços, tal como com a negativa 

de eventual empresa em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do 

aparato judicial para obter tal informação. Para desta forma sim, poder 

este requisitar a expedição de ofícios para empresas privadas ou demais 

órgãos necessário.

 Posto isto, INDEFIRO, por ora, o pedido de buscas do endereço da 

executada através do sistema BACENJUD.

Por outro lado, DILIGENCIE-SE a parte requerente para informar o 

endereço da requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, informando-o nos 

autos.

Decorrido o prazo, DETERMINO seja certificado, e, após seja intimada a 

parte exequente para promover o regular andamento do feito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu/MT, 23 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78542 Nr: 408-39.2018.811.0014

 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: Terezinha Rosa Ramos Filha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valtércio Teixeira de Oliveira - 

OAB:19365-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 78542

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por TEREZINHA ROSA 

RAMOS FILHA DE OLIVEIRA em face de PREFEITURA MUNICIPAL DE 

POXORÉU-MT, devidamente qualificas dos autos.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença conforme 

à fl. 25-v.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 23/24, via de consequência, 

JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de mérito, nos termos do 

art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que em eventual descumprimento da avença, a parte 

credora deverá manejar a execução por meio de cumprimento de 
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sentença, o que, assinala-se, não traduzirá em prejuízos às partes.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68695 Nr: 1517-93.2015.811.0014

 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: Joaquim Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Código: 68695

VISTO,

 Considerando que a Procuradoria Estadual está confeccionando os 

cálculos de liquidação em procedimento análogos movidos em face da 

municipalidade requerida, visando promover a celeridade processual bem 

como a economia dos cofres públicos, REMETAM-SE os autos ao 

mencionado órgão, a fim de que manifeste a possibilidade de tal 

desiderato.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 23 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 75674 Nr: 1359-67.2017.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso, Município de Poxoréu - 

MT, Sinvaldo Ferreira da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Carvalho dos Santos 

- OAB:MT/ 12.562, WILLIAN XAVIER SOARES - OAB:18249/O

 Processo nº 1359-67.2017.811.0014 (Código 75674)

VISTO,

DEFIRO o pedido retro, desta forma, PROCEDA-SE conforme pugnado, 

atentando-se ao valor arbitrado à fl. 57.

No mais, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Poxoréu/MT, 23 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 622 Nr: 65-15.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar dos Santos Filho, Cesar dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:/MT - 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Martins de Siqueira 

Neto - OAB:/MT 3.777

 Processo nº 65-15.1996.811.0014 (Código 622)

VISTO,

Analisando os autos, verifico que a parte requerente peticionou 

informando que realizou acordo com a parte executada, requerendo, pois, 

sua homologação, conforme fls. 332/333.

Ocorre que, o mesmo, quiçá juntou aos autos a minuta do acordo, deste 

modo, não pode ser averiguado se o referido documento encontra-se 

subscrito pelo representante legal do executado, ou, por procurador 

investido de poderes para tanto.

Com essas considerações, INTIME-SE o advogado da parte executada 

para que, no prazo de cinco (05) dias, se manifeste acerca petição de fls. 

332/333, sob pena de seu silêncio ser interpretado como anuência à 

homologação da avença.

Após, com ou sem manifestação, CONCLUSOS os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/ MT, 23 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 61163 Nr: 853-67.2012.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rita de Cassia Lanza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Menezes - OAB:13322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Villela Nanô - 

OAB:16.297/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:/ 3056

 VISTO,

 Certificado o trânsito em julgado da sentença (fls. 193), e nada sendo 

requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e 

anotações de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28566 Nr: 1072-51.2010.811.0014

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Rita de Cassia Lanza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Velasques Amaral - 

OAB:13598/MT, Sue Ellen Baldaia Sampaio - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Borges Souza da 

Matta - OAB:MT/6582, Álvaro Menezes - OAB:13322

 VISTO,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MARIA 

RITA DE CASSIA LANZA em face da sentença prolatada às fls. 182/185v, 

alegando a ocorrência de contradição no decisum (fls. 186/192).

Os declaratórios foram opostos tempestivamente (fls. 193).

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De elementar conhecimento que o objetivo dos embargos de declaração é 

a manifestação sobre ponto obscuro, contraditório ou omisso, porventura 

existente na decisão em sentido amplo.

É certo que não é dado à parte interpor embargos de declaração tão 

somente para se insurgir contra a matéria já analisada, com nítida intenção 

de rediscutir tema amplamente discutido e já decidido, vez que este juízo já 

decidiu o que lhe foi submetido e apontou para sua rejeição fundamentos 

suficientes, com o que se torna supérflua qualquer outra análise.

Na espécie, os declaratórios opostos tem o espoco de que a sentença 

objurgada seja modificada, argumentando, a embargante, que houve o 

adimplemento do negócio jurídico ensejou a presente ação de busca e 

apreensão, em sede da ação revisional conexa.

Todavia, a mencionada ação revisional teve seu mérito apreciado, ocasião 

em que os encargos contratuais firmados foram mantidos, de tal sorte que 

a ora embargante persistiu em mora, motivo pelo qual a presente ação de 

busca e apreensão foi julgada procedente.

Logo, diferentemente do alegado, não há contradição na aludida decisão, 

pois prolatada de acordo com a realidade fático-processual constante da 

lide.

Relativamente ao pleito pela liberação dos valores incontroversos 

depositados nos autos, tem-se que tal questão somente poderá ser 

analisada em sede da ação revisional, na fase de liquidação de sentença, 

a qual estará sobrestada até o julgamento da apelação interposta naquele 

feito, mormente porque aqueles autos já foram remetidos à segunda 

instância.
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Com essas considerações, CONHEÇO dos embargos de declaração, 

porém NEGO-LHES PROVIMENTO, razão pela qual MANTENHO incólume a 

sentença objurgada.

Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69991 Nr: 443-67.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pereira da Silva, Maria Aparecida Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Benjamim de Oliveira - 

OAB:5.041/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAYSE CRYSTINA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, WILLIAN XAVIER SOARES - 

OAB:18249/O

 Diante do exposto, ACOLHO a preliminar arguida e, por corolário, JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, 

do novel Código de Processo Civil.Por conseguinte, CONDENO a 

requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, os quais FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC. Contudo, SUSPENDO sua 

exigibilidade, uma vez que beneficiária da gratuidade de justiça.Com o 

trânsito em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das partes no prazo de 

quinze (15) dias, sem a qual, DETERMINO sejam os autos remetidos ao 

ARQUIVO, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74817 Nr: 947-39.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julio Cesar Almeida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leopoldo Queiroz Paim - 

OAB:12413/MT

 Código: 74817

DESPACHO

VISTO,

 RECEBO a apelação em seu duplo efeito.

Consigno que a defesa manifestou desejo de arrazoar na superior 

instância, logo serão os autos remetidos ao tribunal ad quem onde será 

aberta vista às partes, nos termos do artigo 600, parágrafo 4º do CPP.

Portanto, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso com as homenagens deste Juízo.

Cumpra-se.

Poxoréu – MT, 22 de agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79443 Nr: 819-82.2018.811.0014

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ruth 

Lorena Araújo Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Jesus de Oliveira, Fábio Domingos, 

Patricio Francisco Dias, Josane Francisca Dias de Souza, Renato Ramos 

de Oliveira, Fernanda Teixeira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto Bouret Orro - 

OAB:OAB/MT 22.974, Fábio Moreira Pereira - OAB:9405/MT, João 

Roberto Hatch de Medeiros - OAB:OAB/MT 3.490, Leopoldo 

Queiroz Paim - OAB:12413/MT

 I – DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA DO RÉU 

PATRÍCIO FRANCISCO DIAS (FLS. 577/578) Por todo o exposto, DOU 

PROVIMENTO aos embargos de declaração, de modo que foram sanadas 

as omissões, contradições se obscuridades suscitadas pela defesa. II – 

DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA FORMULADO PELA DEFESA 

DO RÉU PATRÍCIO FRANSCISCO DIAS (FLS. 451/460) Posto isto, 

AUTORIZO a mudança de endereço do réu a cidade de Cuiabá/MT. III – DO 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS QUANTO AS SUPOSTAS AMEAÇAS 

SOFRIDAS PELO RÉU PATRÍCIO FRANCISCO DIAS (FLS. 451/460 E 

598/600) Com efeito, INDEFIRO o pedido, posto que o delito de ameaça é 

de ação penal pública condicionada a representação. Deste modo, devem 

os próprios indiciados, que estejam se sentido ameaçados, procurarem a 

autoridade policial para que seja registrado boletim de ocorrência e então, 

se for o caso, sejam tomadas as devidas providências. IV – DO PEDIDO 

DE PROVA PERICIAL FORMULADO PELA DEFESA DO RÉU FÁBIO 

DOMINGOS (FLS. 592/593) Vista, ao Ministério Público, para em 48 horas, 

se manifeste sobre o pedido. V – DO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO 

PARA MANIFESTAR FORMULADO PELA DEFESA DO RÉU CARLOS JESUS 

DE OLIVEIRA (FLS. 594/595) Posto isto, DEFIRO o pedido formulado pela 

defesa, e lhe devolvo o prazo para manifestar-se sob a decisão de fls. 

491/499, bem como da juntada dos documentos de fls. 510/547. VI – 

OUTRAS CONSIDERAÇÕES a) Certifique o decurso de prazo da intimação 

de fl. 596/597 (assistente de acusação); b) Diligencie o cumprimento da 

missiva expedida à fls. 590 (citação do réu Renato Ramos de Oliveira); c) 

Cientifique o Ministério Público quanto ao ofício de fls. 586/586 (Resposta 

do Diretor da Cadeia Pública de Primavera do Leste/MT), bem como para 

manifestar quanto ao requerimento da prova pericial pleiteada pela defesa; 

d) Cumpra-se este processo com extrema cautela e urgência, eis que 

envolve réu PRESO. Cumpra-se, expedindo o necessário. Poxoréu – MT, 

23 de agosto de 2018. Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 2786 Nr: 309-36.1999.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trifon Kuzmin e Fevrusa Kulikava Kuzmin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Crema e Marlon César 

S.Moraes - OAB:MT-2.860-A, Marlon César Silva Moraes - OAB:5629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:140055

 Certifico que em cumprimento à determinação de fl. 390 e v, procedo a 

intimação da pate exequente para em 05 (cinco) dias apresente os 

cálcuos dos nonorário sucumbenciais, nos termos da citada decisão

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69920 Nr: 411-62.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edinaldo Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Occhi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Augusto Pereira da Silva - 

OAB:19.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Argemiro Garcia Junior - 

OAB:PR-33.528, Marcio keiji Sato - OAB:PR 33305, WILLIAN SILVÉRIO 

CHICONATTO - OAB:65866

 Código: 69920

VISTO,

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada por EDINALDO PEREIRA DE 

SOUZA, em face de EDILSON OCCHI, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

 As partes entabularam acordo, razão pela qual compareceram aos autos 

pugnando pela homologação judicial fls. 152/153.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, necessário registrar que a prolação de sentença nos presentes 

autos não impede que as partes transijam, de forma a por fim ao litígio, 

porquanto nos termos do art. 139, inc. V do CPC compete ao juiz 

“promover, a qualquer tempo, a autocomposição”.

 Da exegese do referido artigo pode se extrair a conclusão de que a 

celebração de acordo entre os litigantes é possível até mesmo empós o 

trânsito em julgado da sentença, cabendo ao Juiz o enfoque dos termos 
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do ajuste e sua homologação.

Aliás, é preciso ressaltar o nítido propósito do legislador em incentivar a 

composição amigável em se tratando de direitos disponíveis, de sorte que 

havendo acordo entre as partes, ele deve ser objeto de apreciação e, se 

for o caso, de homologação pelo Juízo.

Assim, sendo disponíveis os direitos pleiteados pelas partes, e estando os 

ilustres advogados investidos de poderes bastantes, o caso é o de 

homologação do acordo.

Diante do exposto, HOMOLOGO para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo entabulado entre as partes às fls. 152/153, e, DECLARO 

EXTINTO o presente feito, com RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inc. III, “b”, do CPC.

Custas processuais a cargo do requerente, conforme pactuado.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, remetendo, em seguida, os autos 

ao arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 23 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 68175 Nr: 1269-30.2015.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 68175

VISTO,

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em que o BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTO S/A, requer diligências para localização do executado 

junto ao sistema Bacenjud, Infojud, Infoseg, Renajud, bem como Serasa, 

conforme petitório de fl. 73.

Destarte, considerando que não incumbe ao Poder Judiciário, 

precipuamente, efetuar diligência que incumbe à parte credora, INDEFIRO o 

pedido de buscas junto aos sistemas BACENJUD, INFOJUD, INFOSEG, 

RENAJUD e SERASA.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo legal, promova os 

atos necessários ao andamento do feito, requerendo o que entender de 

direito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Poxoréu-MT, 22 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 28946 Nr: 1451-89.2010.811.0014

 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: Antônia dos Reis Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A- Ag. Pox.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Magno dos Reis 

Moreira - OAB:/MT., 5.767

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A/MT

 Código: 28946

VISTO,

Ante teor da certidão de fl. 87, ARQUIVEM-SE os autos, conforme 

reiteradamente determinado.

Por conseguinte, ATENTE-SE à secretaria para cumprimento integral dos 

comandos, evitando conclusões desnecessárias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Poxoréu/MT, 22 de Agosto de 2018.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78755 Nr: 517-53.2018.811.0014

 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: Nadira'Reuwa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FICSA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Muniz Rebello - 

OAB:13.122-A

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida da sentença 

prolatada nos autos a seguuir transcrita Processo nº 

517-53.2018.811.0014 (Código 78755)

SENTENÇA

VISTO,

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO 

JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS ajuizada por NADIRA’REUWA em face de BANCO FIESA S.A, 

ambos devidamente qualificados.

Extrai-se dos autos que as partes entabularam acordo visando por fim a 

presente contenda, requerendo, pois, a homologação da avença, 

conforme fls. 50/54.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Nota-se que o direito das partes são disponíveis e seus respectivos 

procuradores possuem bastantes poderes para transigirem.

Assim, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo efetivado entre as partes às fls. 50/54, e como via de 

consequência, JULGO EXTINTA a presente ação, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inciso III, “b”, do NCPC.

Consigno, por fim, que a parte autora informou nos autos o integral 

cumprimento da avença, conforme fl. 52.

Deste modo, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Luciana Braga Simão Tomazetti

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71960 Nr: 1566-03.2016.811.0014

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Éderson Umbelino Nery - 

OAB:16181-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80914 Nr: 1967-71.2018.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGOR MARTINS RABELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE OLIVEIRA DOERNER, DAYANE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS GATTASS - 

OAB:12264/MT
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 CERTIDÃO

Intimo a parte embargada para apresentar resposta no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58050 Nr: 146-37.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A M VIEIRA ROSA ME, ADRIANO MIGUEL 

VIEIRA ROSA, ALDO ZACARIAS ROSA FILHO, TANIA REGINA VIEIRA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8805 Nr: 579-27.2004.811.0033

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BASTIÃO PARIZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON STEFANE BASTIDA, ANTONIO 

STEFANE FILHO, VICENTE RIBEIRO DO PRADO JÚNIOR, ALTAMIR 

GIMENES DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Nos termos do art. 431, da CNGC, intimo Vossa Senhoria, DIEGO LUCAS 

GASQUES, OAB 16011/MT, na qualidade de advogado (a), para devolução 

destes autos em 03 (três) dias, sob pena de busca e apreensão e 

aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 57487 Nr: 2650-50.2014.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BOING NOVELLO, ARNALDO 

NOVELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ZANDONADI - 

OAB:4266/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte autora para que, no prazo legal, manifeste-se acerca das 

correspondências devolvidas às fls. 58v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79658 Nr: 1387-41.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS DA SILVA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA SILVIA DE SOUZA - 

OAB:3516/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 30,00 (trinta reais). Outrossim, informo que o valor 

mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 – CGJ.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 32145 Nr: 333-50.2012.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ NAPOLEÃO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência na Segunda Vara do Fórum de Sinop/MT, no dia 01/10/2018 às 

16:50 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 50065 Nr: 1823-10.2012.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDENEI JOSE DE COL, VILMARI PETROSKI DE COL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SÉRGIO LOPES, ELIZETE PEREIRA 

MARQUES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA FIASCHI MOREIRA - 

OAB:12639-E, JOÃO RICARDO MOREIRA - OAB:7881/MT, JONNY 

RANGEL MOSHAGE - OAB:7694/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOVIER JOÃO FLEITH - 

OAB:50.920/PR

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Correspondência devolvida de fls. 322, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 80301 Nr: 1704-39.2018.811.0033

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILTON VIANA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA BRANDT RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA MARIANO - 

OAB:3539-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Decisão, item “d” de fls. 29, requerendo o que for 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 24304 Nr: 1541-74.2009.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY STRUZIATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEINA MARIA LEMES DA 

SILVA - OAB:13628/MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da correspondência devolvida de fls. 137, 

requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 79743 Nr: 1419-46.2018.811.0033

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 510 de 805



CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE CASTILHO CABRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 60002 Nr: 1425-58.2015.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RN, NIDAN, LRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:18295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca dos autos, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 69970 Nr: 1096-75.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIVALDO SANTOS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

retirar a carta precatória expedida ou recolher as taxas e custas 

referentes à distribuição da mesma, encaminhando os comprovantes aos 

autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63409 Nr: 826-85.2016.811.0033

 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): DAVID APARECIDO COELHO DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, para manifestar-se 

acerca dos autos de fls. 64, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 20780 Nr: 628-29.2008.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR DONIZETE RIBEIRO - 

OAB:109.334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca da Decisão de fls. 123, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 65082 Nr: 1687-71.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO PARANÁ - SICREDI UNIÃO PR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA TIMÓTEO DOS SANTOS, VIVIANE 

TIMOTEO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo presente, intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte 

autora, para providenciar o pagamento de diligência de Oficial de Justiça, 

no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Outrossim, informo que o 

valor mencionado deverá ser recolhido mediante guia a ser expedida no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligências > Emissão de guia de diligência; devendo ser juntado aos 

autos, referida guia, devidamente recolhida, mediante petição, nos termos 

do Provimento nº 07/2017 – CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63252 Nr: 751-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE RIBEIRO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 Informo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado, que haverá 

audiência no Fórum de São José do Rio Claro/MT, no dia 20/09/2018 

às13h00min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 63252 Nr: 751-46.2016.811.0033

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDETE RIBEIRO PRATES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARCOS LOPES - 

OAB:15837-MT, FERNANDA MAY - OAB:OAB/MT:16.157

 Vistos em correição.

1. DEFIRO a quota ministerial de fls. 74/77, para, nos termos do art. 118, § 

2º, da Lei de Execução Penal, designar audiência de justificação para o 

dia 20 (vinte) de setembro de 2018 às 13h00min.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intime-se/Requisite-se a recuperanda [atualmente recolhida na Cadeia 

Pública de Nortelândia/MT, conforme informação prestada na ação penal 

Código 80558], para que compareça na audiência.

b) Intime-se, via DJe, os advogados da recuperanda (fl. 41).

c) Ciência ao Ministério Público.

 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

 Processo nº 308-95.2016.811.0033 – Código 62372

Tipo de Ação: Execução de alimentos

Exequente(s): R. J. S. S.

Representante: Sandra Regina da Silva
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Executado: Reginaldo Cassimiro dos Santos

DECISÃO – DETERMINAÇÃO – [101013]

Vistos em correição.

1. INDEFIRO o pedido de fls. 105/106, ante a imprecisão do débito 

exequatur, pois, conforme petição de fls. 95/96, consta que o réu realizou 

pagamentos parciais da verba alimentar, contudo, a planilha de fl. 107 não 

discrimina tais valores.

2. Cumpra a Secretaria Judiciária a(s) seguinte(s) providência(s):

a) INTIME-SE, via DJe, o(a/s) advogado(a/s) do credor do inteiro teor desta 

decisão.

b) CUMPRAM-SE as deliberações porventura pendentes da decisão de fls. 

103/103-verso.

São José do Rio Claro, 24 de agosto de 2018.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 074/2018 - Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. 

Juiz Substituto e Diretor do Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc .................CO N S I D 

E R A N D O: A redação do Provimento nº 017/99-CM, de 12.03.1999, 

expedido pelo Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça: R 

E S O L V E:DETERMINAR aos auxiliares da justiça, as partes, 

testemunhas e demais pessoas, que nas dependências do Fórum deverão 

apresentar-se convenientemente trajados, segundo sua condição social, 

desde que não atentem contra a moral e os bons costumes. É PROIBIDA a 

entrada no recinto do Fórum de bermuda, boné, óculos escuro, camiseta 

regata, roupa transparente e qualquer outra vestimenta imprópria ao 

ambiente Forense. Ficam os Policiais Militares que fazem a guarda do 

Fórum, encarregados de zelar pelo cumprimento desta Portaria. P. R. 

Cumpra-se, encaminhando-se cópia ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso.Vila Rica-MT, 23 de agosto de 2018.Carlos 

Eduardo de Moraes e Silva - Juiz Substituto e Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 60846 Nr: 1594-26.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES AUGUSTO DA COSTA AGUIAR, 

JOSE CLEMENTE PADULA, AGNALDO DA SILVA, LUIZ FARIAS 

SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 Vistos.

Tendo em vista que o acusado Agnaldo da Silva, denunciado pelo 

Ministério Público Federal com incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 

10.826/03, foi absolvido sumariamente pelo Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região, Seção Judiciária de Mato Grosso (fls. 758), proceda-se a 

baixa do referido réu.

No mais, arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 62993 Nr: 2805-97.2017.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMIVALDO PEREIRA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa da Silva Carneiro - 

OAB:OAB/MT 25186/O

 Vistos.

Considerando certidão de fls. 55, a qual o acusado informa não possuir 

condições de constituir um advogado.

Nomeio a ilustre advogada Dra. Larissa da Silva Carneiro, OAB/MT 

25186/O, para exercer a defesa do réu Emivaldo Pereira Costa, devendo 

ser intimada pessoalmente da presente nomeação e se manifestar nos 

autos no prazo legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 52276 Nr: 160-36.2016.811.0049

 AÇÃO: Notícia-Crime->Medidas Preparatórias->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: NORIVAL COMANDOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO JAIR LYRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANI ROCHA GUEDES - 

OAB:16.557/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de notícia crime interposta por Norival Comandoli em face de 

Santo Jair Lyra, todos devidamente qualificados nos autos.

Ao ser remetido os autos a delegacia de polícia (fls. 23), foi constatado 

que o fato noticiado já é objeto de inquérito policial, conforme se observa 

às fls. 23-v.

Desde modo, verifico que não há mais diligências a serem realizadas, visto 

estar à notícia crime já devidamente inserida em outro processo 

investigatório.

Pelo que, determino o arquivamento, visando os princípios do bis in idem e 

economia processual.

Arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 49534 Nr: 624-94.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e 

CONDENO o réu Paulo Roberto de Paiva, devidamente qualificado nos 

autos, como incurso nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal e 

artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, 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.Do 

delito de lesão corporalO 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 

culpabilidade não se mostra afastada do tipo penal em que o sentenciado 

foi condenado; as folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos 

demonstram ter o sentenciado bons antecedentes; não há informações 

sobre a conduta social e quanto à personalidade do sentenciado. No que 

se refere à conduta social e a personalidade do réu, inexistem nos autos 

elementos seguros para auferi-las. Os motivos do crime são próprios do 

tipo penal, nada havendo a ser valorado. Quanto às circunstâncias, 

igualmente não extravasam a figura típica. Quanto às consequências do 

delito, são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que 

aquela já fixada pelo legislador. (...) Do Concurso Material As penas 

cominadas ao acusado perfazem um total de 03 (três) MESES E 15 

(QUINZE) DIAS, em regime ABERTO.Deixo de substituir as penas 

privativas de liberdade por penas restritivas de direitos, pois houve 

violência contra a pessoa para a prática do delito.Tendo o acusado 

respondido ao processo em liberdade, concedo-lhe o direito de recorrer 

em liberdade.Ante a inexistência de dilação probatória quanto a eventual 

prejuízo material sofrido pela vítima, deixo de fixar valor mínimo para 

reparação dos danos, conforme determinado pelo CPP, artigo 387, inciso 

IV, sem prejuízo de, caso queira, a ofendida discutir tal matéria no juízo 

cível. (...) Vila Rica-MT, 20 de agosto de 2018.Carlos Eduardo de Moraes e 

SilvaJuiz Substituto
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 44890 Nr: 1860-52.2013.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMERO RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e 

CONDENO o réu VILMAR GOMES FERREIRA, vulgo “Doidinho”, 

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 culpabilidade não se mostra afastada do tipo 

penal em que o sentenciado foi condenado; as folhas de antecedentes 

criminais juntadas aos autos demonstram ter o sentenciado bons 

antecedentes; não há informações sobre a conduta social e quanto à 

personalidade do sentenciado. No que se refere à conduta social e a 

personalidade do réu, inexistem nos autos elementos seguros para 

auferi-las. Os motivos do crime são próprios do tipo penal, nada havendo 

a ser valorado. Quanto às circunstâncias, igualmente não extravasam a 

figura típica. Quanto às consequências do delito, são normais à espécie, 

não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O 

comportamento da vítima igualmente não requer valoração 

extrapenal.Assim sendo, ante a inexistência de circunstância judicial 

desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 03 

(três) meses de detenção. (..) Após, nada mais havendo, arquivem-se os 

autos com baixa definitiva na distribuição.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Vila Rica-MT, 20 de agosto de 2018.Carlos Eduardo de Moraes 

e SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51906 Nr: 1856-44.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR VIEIRA FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ROBERTO JUNQUEIRA 

ZOCCOLI FILHO - OAB:18.709-B/MT

 Vistos.

Analisados os autos, acolho a justificativa apresentada pelo patrono do 

acusado às fls. 104/108, no que diz respeito a sua ausência na audiência 

do dia 05.04.2018.

Nesse sentido, constato ter o advogado Dr. Sergio Junqueira Zoccoli Filho 

declinado de sua nomeação, conforme se apura às fls. 104/108. Ademais, 

atualmente esta Comarca não conta com Núcleo da Defensoria Pública 

para atendimento dos jurisdicionados hipossuficientes.

Portanto, nomeio advogado dativo para apresentar as alegações finais do 

acusado na pessoa do Dr. Kayo Rhudson Carvalho, OAB/MT 22.315-O, 

que deverá ser intimado pessoalmente para tomar conhecimento da 

presente nomeação e se manifestar nos autos no prazo legal.

Consigno que os honorários advocatícios serão arbitrados ao final.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51612 Nr: 1680-65.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DE RIBAMAR DA SILVA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Vistos.

Analisados os autos, verifico que resta pendente a questão da destinação 

do bem apreendido às fls. 28 destes autos, conforme preceitua a CNGC, 

item 7.20.9.4.1.

O objetos apreendido (um facão, com cabo de madeira, lâmina de 

aproximadamente 36 cm, coberto por bainha de couro) 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 dos objetos apreendidos nos 

autos, certificando-se tal providência.

Após, nada mais havendo, arquivem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 51654 Nr: 1711-85.2015.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR NUNES CRISPIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Isso posto, e por tudo mais que se encontra nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para ABSOLVER o réu 

Edimar Nunes Crispim, devidamente qualificado nos autos, o que faço com 

fulcro assente no artigo 386, inciso III, do Código de Processo 

Penal.Considerando a atuação profissional do (a) Defensor (a) Dativo (a) 

nomeado (a) às fls. 47, e observando o disposto no artigo 303 do 

Provimento n.º 41/2016-CGJ (CNGC), arbitro honorários advocatícios em 

10 (dez) URH’s. Expeça-se certidão com o valor total e corrigido dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso (CNGC, artigo 302, §3º).Após o trânsito em julgado, comunique-se 

o resultado do feito ao Cartório Distribuidor e aos Institutos de Identificação 

deste Estado e o Nacional, para fins de registro.Após, nada mais havendo, 

arquivem-se os autos com baixa na distribuição.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Vila Rica/MT, 20 de agosto de 2018.Carlos Eduardo de Moraes 

e SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010086-70.2014.8.11.0049. REQUERENTE: QUELEN BORGHESAN 

REQUERIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por QUELEN BORGHESAN em 

face de BANCO ITAU VEICULOS S.A. em razão de suposta contradição na 

sentença, eis que é contraditório quanto ao postulado pela promovente. 

Pois bem. Com razão a embargante, verifica-se a contradição na sentença 

ora combatida. Isto porque não fora observado quando da prolação da 

sentença a juntada de comprovante de pagamento do débito com a 

empresa ora embargada, bem como a manutenção indevida de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito mesmo após o adimplemento da 

obrigação. DISPOSITIVO Assim, CONHEÇO O RECURSO DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO e no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de reformar 

a sentença no que tange ao dano moral, configurados no momento da 

manutenção do nome da embargante nos órgãos restritivos de crédito 

mesmo após o adimplemento da dívida, bem como confirmando-se a tutela 

ora concedida no tocante a retirada do nome da reclamante dos órgãos 

restritivos de crédito. Assim, segundo critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, sugiro que os danos morais sejam fixados no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês 

a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 
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Ainda caberá a embargada proceder com a retirada do nome da 

embargante dos órgãos restritivos de crédito com base na dívida objeto da 

presente, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) e 

incorrer no cometimento do crime de desobediência. Arquivem-se os autos 

procedendo com as baixas necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Vila Rica/MT, 03 de Julho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz Substituto
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010086-70.2014.8.11.0049. REQUERENTE: QUELEN BORGHESAN 

REQUERIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A. Vistos, etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por QUELEN BORGHESAN em 

face de BANCO ITAU VEICULOS S.A. em razão de suposta contradição na 

sentença, eis que é contraditório quanto ao postulado pela promovente. 

Pois bem. Com razão a embargante, verifica-se a contradição na sentença 

ora combatida. Isto porque não fora observado quando da prolação da 

sentença a juntada de comprovante de pagamento do débito com a 

empresa ora embargada, bem como a manutenção indevida de seu nome 

nos órgãos restritivos de crédito mesmo após o adimplemento da 

obrigação. DISPOSITIVO Assim, CONHEÇO O RECURSO DE EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO e no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de reformar 

a sentença no que tange ao dano moral, configurados no momento da 

manutenção do nome da embargante nos órgãos restritivos de crédito 

mesmo após o adimplemento da dívida, bem como confirmando-se a tutela 

ora concedida no tocante a retirada do nome da reclamante dos órgãos 

restritivos de crédito. Assim, segundo critérios de razoabilidade e 

proporcionalidade, sugiro que os danos morais sejam fixados no valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor com incidência de juros de 1% ao mês 

a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC 

devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ). 

Ainda caberá a embargada proceder com a retirada do nome da 

embargante dos órgãos restritivos de crédito com base na dívida objeto da 

presente, no prazo máximo de 10 (dez) dias contados da ciência desta 

decisão, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) e 

incorrer no cometimento do crime de desobediência. Arquivem-se os autos 

procedendo com as baixas necessárias. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Vila Rica/MT, 03 de Julho de 2018. ROBSON ADRIANO MACHADO Juiz 

Leigo Vistos etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, a 

decisão exarada por juiz leigo conforme Lei n°9099/95. Cumpra-se 

expedindo o necessário com as cautelas de estilo. Carlos Eduardo de 

Moraes e Silva Juiz Substituto

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56760 Nr: 1283-43.2018.811.0035

 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): VILSON HELWIG NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste sobre o seu prosseguimento, mormente em relação ao que 

consta na certidão de oficial de justiça de REF. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 47009 Nr: 517-24.2017.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cezalpino Mendes Teixeira Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Manoel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 

OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para expedição de novo mandado, conforme requerido pela parte 

exequente, necessário o depósito de diligência. Assim, nos termos da 

CNGC, IMPULSIONO os autos a autora, para que providencie o depósito da 

diligência de oficial de justiça, através do site do tjmt.jus.br. Link de 

EMISSÃO DE GUIAS ONLENE. Diligência de Oficial de Justiça. De tudo 

informando, para

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 53874 Nr: 327-27.2018.811.0035

 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): BRUNO HENRIQUE FLUCH MOREL, Páblio 

Eduardo Moraes da Silva, JAKSON DOS SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:15.077-A/MT, Defensoria Pública da Comarca de Alto 

Garças-MT - OAB:, DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - OAB:15616

 DECISÃO.

Vistos etc.

Considerando a manifestação do ente ministerial informando a 

impossibilidade de comparecimento na oralidade anteriormente aprazada, 

REDESIGNO a oralidade para a data de 19/09/2018 às 14h:30min.

Intimem-se as partes e as testemunhas porventura arroladas.

Comunique-se o MPE.

Cumpra-se.

Às providências.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 56650 Nr: 1213-26.2018.811.0035

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública da Comarca de Alto Garças-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcir Oliveira da Silva - 

OAB:1577-A/MT

 Ante o exposto, com fulcro no Art. 487, I do Código de Processo Civil c/c 

Art. 13 da Lei 11.340/06, JULGO EXTINTO o processo com resolução de 

mérito. Ciência ao MPE.Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas de estilo.P.R.I.C.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54390 Nr: 519-57.2018.811.0035

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sylvio Schindler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 
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Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que 

providencie o depósito da diligência de oficial de justiça, para posterior 

expedição do mandado de penhora, avaliação e intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46446 Nr: 259-14.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerônimo Augustinho de Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à contestação de REF. 32.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 2024 Nr: 395-36.2002.811.0035

 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: Espólio de Anice de Carvalho Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, Tereza 

Carvalho Teixeira, Altino Satiro dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder José Azevedo - 

OAB:9982-B-MT, José Roberto Alvim - OAB:3285/MT, Reinaldo 

Celso Bignardi - OAB:60348/SP, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Oliveira de Souza 

- OAB:8322/MT, José Carlos de Souza Pires - OAB:MT - 1938-A, 

LEONARDO BRUNO VIEIRA DE FIGUEIREDO - OAB:8617, MOISÉS 

BARBOSA DE QUEIROZ - OAB:OAB/MT 11.759, QUENESSE DYOGO DO 

CARMO - OAB:10286/O

 Por todo o exposto, frente à fundamentação anteriormente alinhavada, 

JULGO EXTINTO o feito, ante a falta de interesse de agir pela inadequação 

da via eleita, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários 

advocatícios que fixo em 15% do valor atualizado da causa.Certificado o 

trânsito em julgado, ao arquivo com as cautelas de estilo.P.R.I.CLENER 

LEOPOLDO DA SILVA COELHOJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51469 Nr: 2715-34.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Anice de Carvalho Gomes, Joaquim Otoni de 

Carvalho Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cezalpino Mendes Teixeira, 

Cezalpino Mendes Teixeira Junior, Ary Moreira Ribeiro, Adriana Agrícola 

Ltda, Nelson Pio Ianicelli Pereira, OUREM II AGROPECUÁRIA LTDA, PAULO 

HEININGER, Horácio de Almeida Rodrigues Neto, Cláudio Chaves de 

Macedo, Abílio Fernandes da Rocha, Geni Pereira da Silva, Cacílio Paula da 

Silva Junior, Sinval Franco de Moraes, Claudio José Schimidt Villela, Pedro 

Ivo de Freitas, Odelir Antônio Balbinotti, João Neto Gasparello, José 

Antônio de Souza Galvão, Antonio Carlos Ferrari, Oswaldo Gandolfo, 

Vinicius Bignardi, José Vacaro, PEDRO GANDOLPHO, Agnaldo Alves 

Benevides Santana, Altino Satiro dos Reis, Sidnei Polato, José Rodrigues 

Miranda, Agropecuária Boff Ltda, Ivonice Frederico Nogueira, Benedito 

Conceição Moreira Tristão, ORLANDO POLATO, Militão Follmann, Caetano 

Polato, Joel Carlos Fantim, Onofre Ribeiro da Silva Neto, Graziele Balbinotti, 

Olimpio Barroso Vitorino, Durvalino Totti, Orgair Gonçalves de Faria, Helio 

Saldanha Filho, João Ovídio, EDNA PEREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Alvim - 

OAB:3285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Citem-se as partes requeridas/condôminos e intimem-se as 

partes para que compareçam à audiência acompanhada de seus 

respectivos advogados.Ao serem citadas, a parte ré deverá ser 

cientificada de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação frustrada, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou 

demais casos previstos em lei.Depois de realizada audiência, se não 

houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim de aguardar o 

decurso do prazo para apresentação de defesa, que se iniciará conforme 

preceitua o art. 335 e incisos, do NCPC.Decorrido o prazo para 

apresentação de contestação, com ou sem manifestação da parte ré, 

abra-se vista à parte autora para manifestação em 10 (dez) dias.III– DAS 

CUSTAS PROCESSUAISIntime-se o autor para emendar a petição inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, trazendo os comprovantes de recolhimento das 

custas e taxas judiciarias, sob pena de extinção, eis que não restou 

comprovado nos autos que o autor não possui condições de arcar com as 

despesas judiciais.No mais, proceda-se com o apensamento dos 

presentes aos autos de códs. 30177 e 30440.A PRESENTE DECISÃO 

VALE COMO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.LENER LEOPOLDO 

DA SILVA COELHO Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 51428 Nr: 2709-27.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à contestação de REF. 36.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46459 Nr: 266-06.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ângela Gomes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Castro Alves de Melo - 

OAB:25.383 - OAB/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à contestação de REF. 32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 52355 Nr: 2949-16.2017.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA DA SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO CASTRO ALVES DE 

MELO - OAB:14737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO os autos a autora para que se 

manifeste em réplica à contestação de REF. 33.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 2098 Nr: 434-33.2002.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO GABRIEL MORAES DE FREITAS, Luzia Caixeta 

Moraes de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosina Schindler, Sidone Krampe, Simone 

Schindler Krampe, Armindo Krampe, Arnildo Krampe, Senilda Krampe, 

Edemar Oclides Krampe, Sylvio Schindler, Ivo Schindler
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Roberto Pires de Freitas - 

OAB:3889/MT, Fernando Kinoshita - OAB:4.845, Jean Walter 

Walhbrink - OAB:5.658/MT, Roberto Tsukasa Kinoshita - 

OAB:2.971-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito as partes para intimá-las da 

designação de perícia para o dia 13/09/2018, às 08:00 horas, bem como, 

para que cumpram conforme requerido pelos peritos às fls.565/566.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 54248 Nr: 456-32.2018.811.0035

 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: Roland Trentini, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLISON GIULIANO FRANCO E 

SOUSA - OAB:OAB/MT 15.836, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7680, Euclides Ribeiro da Silva Junior - OAB:5.222 - MT, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 10.280, Ricardo 

Ferreira de Andrade - OAB:9.764-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON OLIVEIRA DE 

SOUZA - OAB:8322/O, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13.431/B - MT, FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:13985/B, 

João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A, João Luiz Centenaro - 

OAB:8.141-B, Lair Pereira Martins - OAB:31269/RS, LUCAS 

DIETERICH ESPINDOLA BRENNER - OAB:181187, Luciana Sezanowski 

- OAB:OAB/PR - 25.276, LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - OAB:15280, 

Marcio Vinícius Costa Pereira - OAB:22.195-A/MT, MURILO CASTRO 

DE MELO - OAB:11.449, NOELI IVANI ALERTI - OAB:4.061, PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - OAB:17942, Rafaela Faccioni Corrêa Brenner - 

OAB:63.804/RS, RANNIER FELIPE CAMILO - OAB:22.135-B, Sadi 

Bonatto - OAB:10011/PR, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:OAB/PR 53.612, Vitor Carvalho Lopes - OAB:131.298/RJ

 Isto posto CONHEÇO dos embargos de declaração opostos por BUNGE 

ALIMENTOS S/A, BANCO SANTANDER BRASIL S.A. E BANCO BRADESCO 

S.A porque tempestivos, mas no mérito, NEGO-LHES provimento.III - DA 

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIALCom 

fundamento no disposto no artigo 24, da Lei N.º 11.101/2005, e 

“observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de 

complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o 

desempenho de atividades semelhantes”, fixo a remuneração da 

Administradora Judicial, o percentual de 0,90% (zero vírgula noventa por 

cento) do valor total dos créditos arrolados na Inicial, observado o limite 

imposto pelo §1º, do artigo 24, da lei de regência.Ainda para fins de 

remuneração da Administradora Judicial, determino o adiantamento de 

60% sobre o total dos honorários fixados, cujo montante será pago em 36 

(trinta e seis) parcelas mensais, iniciando-se a partir do deferimento da 

recuperação judicial, levando-se em consideração o prazo médio previsto 

para o encerramento de uma Recuperação Judicial; sendo que o 

percentual de 40% restante da verba honorária será liberado após o 

encerramento da Recuperação Judicial, com a prestação de contas e 

relatório circunstanciado previsto no art. 63, I, da Lei 11.101/05.O 

pagamento da aludida remuneração deverá ser efetuado mediante 

depósito em conta corrente de titularidade da Administradora Judicial, a 

ser informado por esta ao recuperando, devendo ser comunicado ao Juízo 

eventual descumprimento da obrigação.IV – DAS DEMAIS 

DETERMINAÇÕESDefiro o cadastramento dos interessados, devendo a 

serventia proceder ao necessário para a habilitação dos seus 

advogados.Cumpra-se os itens 7 e 8 da decisão de ref. 12.Ante a 

apresentação do plano de recuperação judicial intime-se novamente o 

Estado de Mato de Grosso e a União.LENER LEOPOLDO DA SILVA 

COELHO Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37905 Nr: 871-09.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCNdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roadam Jhonei de Paula Leal - 

OAB:14398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIUSSUANE FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:13244/A

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante nos 

autos, serve a presente para fins de intimação dos advogados das partes, 

para comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 

19/09/2018, às 14h30min (horário MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46624 Nr: 444-41.2018.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Coelho de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURIANA COPETTI - 

OAB:22265

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar o acusado, por meio 

de seu defensor, acerca da audiência designada no juízo deprecado de 

Cuiabá-MT, conforme Ref. 49.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41753 Nr: 940-07.2017.811.0092

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Kelin Cristiane Follmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lairto João Sperandio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS DARIU SALDIVAR 

CABRAL - OAB:17895-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante às fls. 

.... serve a presente para fins de intimação da parte autora, para 

comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 

19/09/2018, às 15h (horário MT), no Fórum local.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 46123 Nr: 214-96.2018.811.0092

 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: JSC, RSCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante nos 

autos, serve a presente para fins de intimação da parte autora, para 

comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 

24/09/2018, às 15h (horário MT), no Fórum local.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 31417 Nr: 953-45.2013.811.0092

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data procedi a afixação do edital de intimação no átrio 

do fórum em local público de costume.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 49019 Nr: 1616-18.2018.811.0092

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aparecido Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguas de Sinop S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Vilela de Carvalho - 

OAB:5175-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que em cumprimento à Determinação constante na ref. 

11, serve a presente para fins de intimação da parte autora, para 

comparecimento na audiência de conciliação designada para o dia 24 de 

setembro de 2018, às 13h00min (horário MT), no Fórum local

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41425 Nr: 765-13.2017.811.0092

 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: Adelicio Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT, VICTOR MARCELO HERRERA - OAB:9548-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 41425

DECISÃO

Cite-se a parte Requerida para, querendo, no prazo de 15 dias, contestar 

a ação, nos termos do artigo 335, III do Código de Processo Civil, bem 

como intime-a para comparecer à audiência de instrução, a qual designo 

para o dia 17/10/2018 às 13:45 (MT).

Determino, ainda, o comparecimento pessoal da parte autora para prestar 

depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 1º do 

artigo 385 do Código de Processo Civil.

Consigno que, em face do princípio da celeridade processual e o disposto 

no artigo 455 do Código de Processo Civil, a parte autora deverá trazer 

suas testemunhas ao ato processual independente de intimação realizada 

pelo Juízo.

Por sua vez, havendo preliminares alegadas em sede de contestação, 

intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal.

Defiro o pedido da gratuidade da assistência jurídica.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32507 Nr: 377-18.2014.811.0092

 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: Garcia & Assis Ltda, Luzia Alves de Souza Garcia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretário Municipal de Saúde, Coordenador 

de Vigilância Sanitária

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agenor Jácomo Clivati Junior - 

OAB:9.245/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, denego a ordem, ficando resolvido o mérito da causa, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, e artigo 1º, da Lei nº 

12.016/2009.Transitada em julgado, o que deverá ser certificado, 

encaminhem-se os presentes autos ao arquivo procedendo-se às baixas 

e anotações de estilo, independente de nova determinação.Sem custas 

nem honorários, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 

105 do STJ e 512 do STF.P.I.Alto Taquari/MT, 21 de maio de 2018. Fabio 

Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 30817 Nr: 316-94.2013.811.0092

 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: ADdSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO JACOMETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido constante à inicial, para 

decretar o divórcio do casal, ficando extinto o vínculo matrimonial, o que 

faço com fulcro no art. 226, § 6º, da CF e no art. 1571, IV, do CC. Aos 

nobre advogados Dr. Roadam Jhonei de Paula Leal, OAB/MT 14.398 e Dr. 

Ricardo Alexandre Tortorelli, OAB/MT 8974-A, que atuaram no feito 

defendendo os interesse da requerente e do requerido respectivamente, 

ARBITRO honorários advocatícios em 3 (três) URH, conforme resolução n. 

096/2007 – OAB/MT, devendo ser custeado pelo Estado de Mato 

Grosso.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Cartório de Registro Civil Competente. Em seguida, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo.P.I.Alto Taquari/MT, 22 de agosto de 

2018.Fabio Alves CardosoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 32661 Nr: 443-95.2014.811.0092

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM TUR Transportes LTDA - ME, Salmo David 

Felix

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kassio Barbosa da Silva - 

OAB:11.562 -MT, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 32661

Despacho

Intime-se o arrematante para, no prazo de 10 (dez) dias, pagar as 

parcelas vencidas, sob pena de a arrematação ser resolvida, nos termos 

artigo 903, §1º, III do CPC.

No mesmo prazo, deverá o arrematante apresentar garantia para 

pagamento do preço, a fim de que possa receber o bem desde já.

Alto Taquari-MT, 21 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 31417 Nr: 953-45.2013.811.0092

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): OSVALDO ALVES DE MELO, Cpf: 

45849412115, Rg: 1.389.742, Filiação: João Domingos Miranda e Hilda 

Alves de Melo, data de nascimento: 13/03/1964, brasileiro(a), natural de 

Alto Araguaia-MT, convivente, ensacador. 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 do Processo de Código n° 31417Vistos.1. Trata-se de 

pedido de providências protetivas objetivando a garantia da integridade 

física e moral de J (...). V(...). F(...)., ante ao noticiado neste procedimento 

de que O(...). A(...). de M(...). seu companheiro teria praticado o delito 

previsto no artigo 147 do Código Penal c/c Lei 11.340/2006, fato que 

ocorreu no âmbito de violência doméstica. 2. Em decisão fundamentada 

(fls. 14/15) foram concedidas as medidas protetivas de urgência 

requeridas.3. À fl. 25, a vítima pugnou pela desistência das medidas 

protetivas fixadas anteriormente.Relatei o necessário, passo a decidir.4. 

As medidas protetivas devem ser revogadas e o processo ser 

arquivado.5. Pois bem, cuida-se de medida protetiva amparada pela Lei n.º 

11.340/06, em razão da representação da vítima em face da violência, 

ocasionada, em tese, por O(...).A(...). de M(...). 6. Como é cediço, as 

medidas protetivas de urgência possuem caráter cautelar e devem 

perdurar enquanto subsistirem os motivos que ensejaram seu 

deferimento.7. Diante do noticiado no documento de fl. 25, entendo que 
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não há mais motivos para a manutenção das medidas protetivas, 

porquanto descaracterizada a urgência necessária (periculum in mora) e 

demonstrado o desinteresse da vítima.8. Nesse sentido é a 

Jurisprudência:APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS 

PROTETIVAS - REVOGAÇÃO - POSSIBILIDADE - DESINTERESSE DA 

VÍTIMA - DESNECESSIDADE DA MEDIDA. 1. Se a vítima não mais tem 

interesse nas medidas protetivas previstas na Lei 11.340/06, impõe-se a 

sua revogação, diante da desnecessidade delas. (TJ-MG - APR: 

10287140109938001 MG, Relator: Denise Pinho da Costa Val, Data de 

Julgamento: 16/06/2015, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data 

de Publicação: 26/06/2015). (negritei). (negritei).DISPOSTITIVO:9. Ante o 

exposto, EXTINGO o presente feito, por ausência superveniente de 

interesse processual, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil/15.10. REVOGO a decisão que deferiu as medidas protetivas.11. 

INTIME-SE o denunciado via edital.12. Transitada em julgado esta 

sentença, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo.13. 

P.R.I.CAlto Taquari-MT, 12 de dezembro de 2017.Pierro de Faria 

MendesJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Everton Donizetti 

Ferreira Cerantes, digitei.

Alto Taquari, 21 de agosto de 2018

Everton Donizetti Ferreira Cerantes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 37449 Nr: 598-30.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON ROBERTO CASTANHO 

- OAB:9234

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar o acusado, por meio 

de seu defensor, para apresentação de Memoriais Finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36550 Nr: 226-81.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivam Taveira Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 SENTENÇA:

 I – Homologo a DESISTÊNCIA da oitiva das testemunhas Klener Correa 

Countrin e Manoel Aparecido Neto da Silva.

 II – O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em 

face de EDIVAM TAVEIRA PEREIRA, vulgo “Peixinho”, pela prática do crime 

previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei 

Maria da Penha, porque no dia 03 de fevereiro de 2016, por volta das 23h, 

na residência localizada a Rua Deputado Jonas Pinheiro, nº 180, Bairro 

Treze Pontos, nesta cidade, teria ofendido a integridade corporal da vítima 

Antônia Neide Alves Lima Pereira, causando-lhe as lesões descritas no 

laudo de exame de corpo delito de fls. 18/23.

Recebida a denúncia no dia 25/07/2016, o acusado foi citado e apresentou 

defesa prévia.

 Nesta audiência foram ouvidas a vítima e três testemunhas, e interrogado 

o acusado.

 Em suas alegações finais, o Ministério Público insistiu na condenação, nos 

exatos termos da denúncia.

 A defesa requereu a absolvição, ou, subsidiariamente, a aplicação da 

pena no mínimo legal.

 É o relatório.

 DECIDO.

 A materialidade do delito restou comprovada pelo Exame de Corpo de 

Delito e Boletim de Ocorrência.

 Igualmente, em relação à autoria, verifico que não há dúvidas quanto à 

execução do crime pelo acusado.

 Ao ser ouvida em juízo, a vítima afirmou que tinha um relacionamento 

amoroso com o réu; que no dia dos fatos, após uma discussão do casal, o 

acusado lhe deu um golpe com o antebraço que acertou o nariz, causando 

sangramento.

 O Policial Militar Diogo Silva Belin relatou que atendeu a ocorrência no dia 

dos fatos, confirmando que a vítima realmente estava com sangramento 

no nariz quando chegaram no local dos fatos.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado confirmou que acertou o nariz da 

vítima, porém, alegou que a conduta foi defensiva e não ofensiva, devido 

às agressões praticadas contra ele pela vítima.

 Em casos tais, cujo fato ocorreu sem a presença de nenhuma 

testemunha, ganha especial relevo a palavra da vítima, desde que firme e 

coerente, sobretudo em se tratando de crime praticado no âmbito familiar, 

com as implicações da Lei Maria da Penha.

No caso em tela, observo que as declarações da vítima foram firmes e 

coerentes tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, compatibilizando-se 

com o Exame de Corpo de Delito e com o depoimento do policial militar que 

atendeu à ocorrência.

Destarte, ficando satisfatoriamente demonstra a materialidade e autoria do 

delito, impõe-se a condenação do acusado nos exatos termos da 

denúncia.

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente o pedido contido na denúncia para 

CONDENAR o acusado EDIVAM TAVEIRA PEREIRA pela prática do crime 

previsto no artigo 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL, com as implicações da 

Lei Maria da Penha.

 Em observância às diretrizes do artigo 68 do Código Penal, passo à 

dosimetria da pena.

 Analisadas as diretrizes do artigo 59 do CP, constato que o acusado é 

tecnicamente primário. No que diz respeito à culpabilidade, circunstâncias 

e motivos dos crimes, verifico que são próprios dos delitos dessa 

natureza. Inexistem nos autos informações que permitam a aferição da 

personalidade e conduta social. As consequências também não são 

desfavoráveis, uma vez que a lesão foi de pequena monta, na causando 

nenhuma sequela na vítima. Por fim, a própria vítima confirmou que 

contribuiu para a prática do delito, pois no momento da discussão chamou 

o réu de “muleque”.

 Nesse cenário, fixo a pena-base em 3 (três) meses de detenção.

 Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem causas de 

diminuição ou aumento de pena, ficando a pena definitivamente fixada em 

3 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO.

Com base no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, fixo o regime inicial 

ABERTO para cumprimento da pena.

 Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

uma vez que o crime foi cometido com violência à pessoa (art. 44, I, do 

CP).

 Por outro lado, presentes os requisitos legais (Art. 77 do CP), concedo a 

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, por 2 (DOIS) ANOS, ficando o 

acusado sujeito às condições estabelecidas no art. 78 do CP, a serem 

fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

 Certificado o trânsito em julgado, cumpre ao Sr. Gestor:

 I – Expedir a Guia de Execução Definitivas;

 II – Proceder às comunicações devidas ao Instituto Nacional de 

Identificação - INI, ao Tribunal Regional Eleitoral – TRE, via Sistema INFODIP, 

e ao Cartório Distribuidor acerca das condenações;

 III – Verificar a existência de armas, objetos e veículos apreendidos sem 

destinação na sentença, e, em caso positivo remeter os autos conclusos 

para a devida destinação;

 IV – Após, cumpridas as formalidades, remeterá os autos ao “Arquivo 

Definitivo”.

 Condeno o acusado no pagamento das custas processuais.

Publicada em audiência saindo os presentes intimados, inclusive sobre a 

possibilidade de recorrer.

 Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 36051 Nr: 16-30.2016.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Marcolino de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Roberto Castanho - 

OAB:8825-A/MT

 DECISÃO: I) HOMOLOGO a SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO, 

nos termos acima avençados, ficando o feito suspenso por 2 (dois) anos. 

Havendo descumprimento de qualquer das condições impostas, ou 

esgotado o prazo de dois anos, certifique-se e abra-se vista dos autos ao 

Ministério Público. II) Solicite-se a DEVOLUÇÃO da precatória expedida à 

Comarca de Sorriso (fl. 127), independentemente de cumprimento. III) 

Providencie a TRANSFERÊNCIA do valor pago a título de fiança (item “c”) 

para a conta a ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA ANJO ISMAEL. Saem os presentes 

intimados. Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 41362 Nr: 743-52.2017.811.0092

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Iran Negrão Ferreira - 

OAB:17.462-A/MT, Roadam Jhonei de Paula Leal - OAB:14398/MT

 Nos termos da legislação vigente e artigo 482, VI, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria- Geral da Justiça - CNGC, impulsiono 

estes autos por certidão com a finalidade de intimar o acusado, por meio 

de seu defesnor, para apresentação de Memoriais Finais no prazo legal.

Sentença

SENTENÇA Vistos. 1. Trata-se de ação penal pública promovida pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de 

ALEXANDRE LOURENÇO FERREIRA, já qualificado nos autos, pelo 

cometimento, em tese, do delito de lesão corporal, no âmbito de violência 

doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/2006). I – Da 

conduta atribuída ao réu. 2. Consta do referido procedimento investigatório 

que, no dia 1° de fevereiro de 2016, por volta das 01h15min, nesta urbe, o 

denunciado ofendeu a integridade corporal da vítima Daiane Cristina de 

Souza, sua ex-companheira. 3. Consta ainda que na data dos fatos o 

denunciado imbuído de ciúmes por suspeitar que a vítima estaria sendo 

infiel, passou agredi-la com socos e tapas, bem como bateu sua cabeça 

contra a parede, causando as lesões descritas no laudo de exame de 

corpo de delito. II – Da marcha processual. 4. A denúncia foi recebida em 

08 de abril de 2016 (fl. 65). 5. Devidamente citado, o acusado apresentou 

defesa às fls. 82/88. 6. Em sede de audiência de instrução e julgamento, 

foram ouvidas as testemunhas, bem como procedido o interrogatório. 

Houve a desistência da oitiva das testemunhas João Coelho e Mariana 

Medeiros (fls. 129/131). 7. As demais testemunhas foram ouvidas por 

carta precatória. (fl. 141), sendo que restou prejudicado a oitiva das 

testemunhas Daiane Cristina de Souza e as testemunhas Laerte Dias Elias 

e Rubens da Silva Ferreira, vez que encontram-se em lugar incerto e não 

sabido. 8. Encerrada a instrução processual, a acusação apresentou 

alegações finais pugnando pela condenação do acusado, enquanto a 

defesa requereu a absolvição do acusado.

9. E os autos vieram conclusos. Relatei o necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. III – Do delito de lesão corporal. 10. 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. Art. 129, § 9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, 

descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem

Página 1 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. III.I – Da materialidade. 11. A materialidade da 

conduta criminosa com relação ao acusado ressurge incontestável 

através do boletim de ocorrência (fls. 08/09), exame de corpo de delito 

(fls. 18/21), fotos da vítima (fls. 22/23), relatório conclusivo (fls. 56/57),

bem como dos depoimentos das testemunhas e interrogatório, em sede 

policial e judicial (fls. 10/11, 12/13, 15/16, 30/32 e 50/51) – todos 

inequivocamente indicando a ocorrência do crime, narrada pelo membro do 

Parquet na exordial acusatória, cujos principais trechos transcritos 

quando da análise da autoria delitiva. III.II – Da autoria. 12. A autoria, 

outrossim, não comporta dúvidas, pois as provas produzidas no presente 

procedimento apontam cabalmente a autoria do crime em análise. 13. A 

vítima em seu depoimento extrajudicial, narrou que foi agredida pelo 

acusado, in verbis: "(...) QUE namorou com o acusado há mais ou menos 

dois anos; QUE a declarante não reside em Alto Taquari, veio dia 

29/01/2016 para visitar seu namorado; QUE ficou hospedada na casa 

dele; QUE a declarante informa que ALEXANDRE estava ingerido bebida 

alcoólica desde a tarde de domingo, mas dormiu por volta das 22:00 horas, 

acordando às 00:00 de hoje (01/02/2016); QUE ALEXANDRE já acordou 

alterado e começou a acusá-la de tê-lo traído com um colega de

trabalho LAERTE que reside na mesma casa; QUE ALEXANDRE começou 

a lhe bater, dando socos, tapas e bateu sua cabeça na parede; QUE 

ALEXANDRE estava lhe impedindo de sair e buscar ajuda, mas LAERTE 

saiu e deixou o portão um pouco aberto; QUE a declarante saiu pelo 

espaço e logo viu uma viatura da Polícia Militar passando, então pediu 

ajuda aos policiais; QUE os policiais prenderam ALEXANDRE já saindo de 

casa; QUE a declarante veio ao CISC, onde registrou ocorrência; QUE não 

foi a primeira vez que ALEXANDRE a agrediu, há três meses, ele lhe 

empurrou e deu um tapa em seu rosto, devido a ciúmes, em Cuiabá-MT, 

mas não registrou ocorrência no dia. (...)". 14. A testemunha Arlindo Luiz 

Varjão, em consonância com seu depoimento extrajudicial, confirmou 

perante o Juízo a ocorrência dos fatos, afirmando que o denunciado foi o 

autor das agressões perpetradas na vítima no dia do crime. 15. Logo, 

através dos depoimentos prestados, bem como pela prova pericial 

produzida resta incontestável a materialidade e a autoria do delito, uma 

vez que as testemunhas prestaram declarações concretas afirmando ter 

sido o réu o autor das agressões. 16. 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). 

17. Devidamente interrogado, ciente do direito de permanecer calado, o 

acusado negou que agrediu a ofendida.

18. O laudo e as fotos são claros ao demonstrar a existência de lesões na 

vítima.19. Sendo assim, analisando o conjunto probatório em especial aos 

depoimentos das testemunhas, 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. IV – Da 

culpabilidade. 20. A priori, vejo não estar presente qualquer causa 

excludente de antijuridicidade ou causa excludente de culpabilidade, pois 

assevero que o réu era imputável a data do fato típico, possuía potencial 

consciência da ilicitude e era-lhe exigível conduta diversa, bem como não 

agiu sob coação ou obediência hierárquica. V - Dispositivo. 21. 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 

ALEXANDRE LOURENÇO FERREIRA pela prática do delito de lesão 

corporal no âmbito de violência doméstica (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. 22. A 

pena prevista para o respectivo crime é 03 (três) meses a 03 (três) anos 

de detenção. V.I – Da dosimetria da pena. a) Circunstâncias judiciais 23. 

Em relação ao delito imputado 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 Página 2 analisá-la, razão por que 

deixo de valorá-la; os motivos dos delitos são próprios do tipo violado; as 
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circunstâncias e as consequências dos delitos são próprias do tipo e, por 

fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática delitiva. 24. 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. b) 

Circunstâncias legais: atenuantes e agravantes.

25. Não verifico a presença de circunstâncias agravantes e atenuantes. 

c) Das causas de aumento e de diminuição 26. Ausentes causas de 

aumento e de diminuição, razão pela qual TORNO DEFINITIVA a pena, em 

03 (três) meses de detenção. V.II – Do regime. 27. 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. V.III – Dos 

benefícios albergados nos artigos 44 e 77, do Código Penal. 28. Não 

preenchidos os requisitos necessários, pois presente a violência, DEIXO 

de aplicar o benefício do art. 44 do CP. Entretanto cabe a suspensão 

condicional da pena (CP, 77). 29. 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. 30. Em atenção às 

particularidades do caso, CONCEDO a possibilidade do(a) acusado(a) 

apelar em liberdade, deveras, não estão presentes os requisitos 

ensejadores/mantenedores da prisão (art. 312 do CPP). 31. DEIXO de fixar 

valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos 

termos do art. 387, inc. IV do CPP, tendo em vista que não há nos autos 

elementos suficientes para condenação desta. VI – Das determinações 

finais. 32. Ante o disposto no art. 804 do Código de Processo Penal, 

deverão o réu arcar com as custas e despesas processuais, ficando 

suspenso o pagamento conforme art. 12 da Lei 1.060/50. 33. INTIME-SE o 

condenado, a defesa técnica e o MPE (art. 392 do CPP). 34. Transitada 

esta em julgado, COMUNIQUE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral e ao 

Instituto de Identificação, INSCREVA-SE o nome do acusado no rol dos 

culpados e EXPEÇA-SE Guia de Execução Penal.35. PUBLIQUE-SE, 

REGISTRE-SE, INTIME-SE e CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. Alto Taquari-MT, 17 de outubro de 2017. Pierro de Faria 

Mendes Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Vara Única

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50033 Nr: 664-34.2016.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luna Graciele Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA GRAZILIO DE SOUZA 

SINGULANI FRANÇA - OAB:23993/O

 VISTOS.

Diante da renúncia da advogada anteriormente nomeada, revogo a 

nomeação de ref.3, razão pela qual, NOMEIO a Dra. Erika Grazilio de 

Souza Singulani França – OAB/MT 23993/O, para patrocinar os interesses 

da acusado, devendo apresentar resposta à acusação no prazo legal, 

proceda-se a Secretaria do Juízo as comunicações necessárias via DJE.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56278 Nr: 1207-66.2018.811.0084

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CF, HFA, RF, CF, SDSF, HDAGF, FDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAYME EBURNEO QUEIROZ - 

OAB:16469

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente a inicial, verifico que a parte autora pleiteia os 

benefícios da gratuidade da justiça.

Em que pese a declaração de hipossuficiência juntada aos autos, entendo 

pela falta de pressupostos legais para a concessão de gratuidade da 

requerente.

Por essa razão:

 1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, EMENDAR 

a inicial, sob pena de indeferimento da inicial e TRAZER aos autos 

documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência alegada, sendo 

eles: comprovantes de despesas com luz, água, telefone, aluguel, 

despesas médicas e outras que possam demonstrar que o requerente não 

dispõe de condições para custear eventuais despesas em processo 

judicial.

2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE, e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56142 Nr: 1150-48.2018.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE GARCIA BOMEDIANA, LUIZA GARCIA 

AGUERA, JOSE PEDRO PINHEIRO, ITOPACI GUAIARA MARCONDES 

PINHEIRO, RENATO MARCONDES PINHEIRO, Espolio de Miguel Aguera 

Bomediano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mautra Agrícola e Colonização S/A, Indeco S/A 

- Integração, Desenvolvimento e Colonização, Nelson Púlice, Vicente da 

Riva, COLONIZADORA RIO TELES PIRES S/A, INDIA S/A INDUSTRIAS 

NACIONAIS DE INICIATIVAS AGROPECUARIAS , ESPOLIO DE ARIOSTO DA 

RIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, pugnou a parte autora 

pelo parcelamento das custas.

Pois bem, o parcelamento ou recolhimento das custas processuais ao final 

da demanda, em tese, passa a ser permitido. No entanto, não se trata tal 

hipótese de mera faculdade da parte autora, ou seja, de livre escolha, mas 

sim, de ato excepcional, resguardado aos casos previstos na CNGC/MT, 

mais precisamente em seu artigo 456, senão vejamos:

A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser 

recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a 

parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.

Assim, imperiosa a demonstração pela parte autora acerca da 

incapacidade momentânea para o pagamento das custas processuais, 

bem como, a comprovação da necessidade ou impossibilidade de fazê-lo, 

para que, então, se autorize o recolhimento das custas ao final da 

demanda; o que, porém, não ocorreu no caso em questão.

Nesse sentido, e considerando que a parte autora ateve-se apenas a 

argumentar a impossibilidade do pagamento das custas processuais no 

início da demanda, não comprovando a necessidade ou impossibilidade de 

que trata o artigo 456 da CNGC/MT, assim, mantendo-se o quadro atual o 

indeferimento do pleito ora vergastado é medida a ser imposta.

Por essas razões:

1) INTIME-SE a parte autora para, no prazo de quinze (15) dias, EMENDAR 

a inicial, sob pena de indeferimento da inicial e TRAZER aos autos 

documentos idôneos que comprovam a hipossuficiência alegada.

2) Após decorrido tal prazo, com ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE, e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

CONSIGNE-SE que o presente despacho observa o disposto no artigo 10, 

do CPC/2015, no caso de não cumprimento da referida determinação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

INTIME-SE.
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CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 52083 Nr: 695-20.2017.811.0084

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, Renato Chagas Correa da Silva - 

OAB:8.184-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Antes de analisar o pedido de Ref. 19, determino a intimação da parte 

autora via DJE, para no prazo de 05 dias juntar aos autos o comprovante 

de pagamento de diligência do oficial de justiça, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 50154 Nr: 743-13.2016.811.0084

 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: Edgar Della Vedova de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALENTIN PERON - OAB:7524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE ROSENO DIAS - 

OAB:2902

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 dias 

quanto ao teor das alegações apresentadas pela parte requerida.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56307 Nr: 1215-43.2018.811.0084

 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: KACR, JJAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1215-43.2018.811.0084.

Código: 56307.

Vistos.

Compulsando os autos verifico que as partes não juntaram os 

comprovantes de residências. Diante disso, INTIMEM-SE as partes, para 

no prazo de 15 (quinze) dias EMENDAR a exordial, trazendo aos autos os 

referidos documentos.

Após, com ou sem emenda, certifique-se e, façam os autos conclusos 

para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 13 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56404 Nr: 1260-47.2018.811.0084

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAD, ERP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para conceder a guarda provisória 

unilateral da criança Sophya Vitória Alves Pimenta á avó materna, ora 

requerente, na forma dos artigos 33/35 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente – Lei nº 8.069/90.Determino a Secretária do Juízo a 

expedição do Termo de Guarda Provisório da menor a requerente. Sem 

prejuízo, esclareço que esta situação poderá ser revista, após a 

realização do estudo psicossocial realizado pela equipe multidisciplinar do 

Juízo.Em prosseguimento ao feito, nos termos do artigo 344 do CPC, 

DESIGNO audiência de conciliação para o DIA 26 de SETEMBRO DE 2018, 

ÁS 13:00 HORAS. Tendo em vista que o requerido Edinaldo Rodrigues 

Pimenta está em local incerto e não sabido, NOMEIO como Curadora 

Especial a Dra. Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi OAB/MT 4931, 

devendo à Secretaria do Juízo providenciar as comunicações 

necessárias.Cite-se e intime-se a parte requerida Filipa Alves Dionísio, 

para o comparecimento á audiência, consignando-se as advertências do 

art. 334, §8º, e art. 344, ambos do CPC, cientificando-a de que o prazo de 

contestação (15 dias) será contado na forma do art. 355 do CPC. Intime-se 

pessoalmente a requerente para o comparecimento á audiência.Por fim, 

DETERMINO a realização de estudo psicossocial pela equipe 

multidisciplinar deste Juízo, juntando-se o relatório final n prazo de 05 

(cinco) dias antes da audiência de conciliação. Providencie a Secretaria 

do Juízo as comunicações necessárias.Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 24 de agosto de 

2018.Tibério de Lucena Batista Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 34237 Nr: 767-56.2007.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joceli Rangel da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA FERNANDES DE 

ANDRADE VINCENZI - OAB:4931

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e assim 

o faço para ABSOLVER o réu Joceli Rangel da Silva, qualificado nos 

autos, do crime descrito na exordial acusatória, com fulcro no artigo 386, 

inciso VII, do Código de Processo Penal.Sem custas, uma vez que o réu é 

assistido por advogado nomeado.Arbitro honorários advocatícios ao 

advogado nomeado para a defesa do réu em 06 (seis) URH, nos termos 

da tabela OAB/MT. Após o trânsito em julgado, expeça-se a respectiva 

certidão.Publique-se. Registre-se. Ciência ao Ministério Público.Sem 

necessidade de intimação do acusado art. 1.387 da CNGC.Após o trânsito 

em julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100999 Nr: 1844-58.2018.811.0038

 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: Maria Auxiliadora Costa Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos, faltando o requisito legal, em 

decorrência da inadequação do meio eleito, JULGO EXTINTOS os 

pedidos/processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e, consequentemente, 

INDEFIRO a inicial desde logo, com fulcro no art. 267, I do CPC/NCPC, art. 

485, I.Condeno a parte autora no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 
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obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo 

de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma 

vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no 

caso ou a citação da parte adversa.Transitada em julgado, proceda as 

baixas necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101020 Nr: 1845-43.2018.811.0038

 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: Nilda Honorato Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Oswaldo Alvarez de Campos 

Junior - OAB:MT - 6.702, Rodrigo Francisco de Souza - OAB:MT - 

19474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto e o que mais consta nos autos, faltando o requisito legal, em 

decorrência da inadequação do meio eleito, JULGO EXTINTOS os 

pedidos/processo, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e, consequentemente, 

INDEFIRO a inicial desde logo, com fulcro no art. 267, I do CPC/NCPC, art. 

485, I.Condeno a parte autora no pagamento das taxas, despesas e 

custas processuais, cuja exigibilidade permanecerá suspensa e somente 

poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito 

em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou 

de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 

concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais 

obrigações do beneficiário, em decorrência da concessão dos benefícios 

da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo 

de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma 

vez que não ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no 

caso ou a citação da parte adversa.Transitada em julgado, proceda as 

baixas necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 

317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61291 Nr: 866-86.2015.811.0038

 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: TCD, ACD, Eliana Coelho Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aisi Anne Lima Tiago - OAB:MT 

- 16657, Ana Lucia de Freitas Alvarez - OAB:MT - 8.311, Luiz Nelson 

Zuchetti Junior - OAB:MT/ 15130

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, considerando a adequação da via eleita para obtenção de 

autorização judicial a fim de realizar o levantamento de valores da Lei n. 

6.858/80, não havendo necessidade de observância da regra do 

inventário ou de arrolamento, de procedimento distinto, RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 269, I/NCPC, art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado para DETERMINAR a expedição de ALVARÁ JUDICIAL 

para AUTORIZAR as partes interessadas ELIANA COELHO SILVA, TALIA 

COELHO DIAS e ALEXANDER COELHO DIAS a receberem os valores, 

sendo indicado no processo existir R$8.480,64 (oito mil quatrocentos e 

oitenta reais e sessenta e quatro centavos), por serem herdeiros do “de 

cujus” ALEXANDER GONÇALVES DIAS, de acordo com a sua quota/cota 

parte, ou seja, 1/3 (um terço) para cada qual, devendo a quantia dos 

menores ficar depositada em caderneta de poupança, ou seja, “As quotas 

atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, 

rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o 

menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para 

aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou 

para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor” - Lei n. 

6.858/80, art. 1º, § 1º.Condeno a parte autora/interessado(a) – NCPC, art. 

88 - “Nos procedimentos de jurisdição voluntária, as despesas serão 

adiantadas pelo requerente e rateadas entre os interessados” - no 

pagamento das taxas, despesas e custas processuais, cuja exigibilidade 

permanecerá suspensa e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, em 

decorrência da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita 

– NCPC, art. 98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo em relação aos 

honorários advocatícios de sucumbência, (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71877 Nr: 3147-78.2016.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:MT 12.560, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro - 

OAB:15445/O, Marcos Antonio de Almeida Ribeiro - OAB:MT/5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente BANCO BRADESCO S.A, ACOLHO/HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO – CPC, art. 158, 

parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, parágrafo único, e 485, 

VIII e § 5º.Consequentemente, DETERMINO o recolhimento/restituição do 

mandado ou a solicitação devolução de eventual deprecata expedida para 

essa finalidade, ambos independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, 

fazendo-o com URGÊNCIA, assim como DETERMINO a baixa do 

gravame/restrição caso inserida pelo magistrado através do sistema 

RENAJUD, pois não localizei esta providência nos autos.Diversamente, 

INDEFIRO eventual pedido de expedição de ofícios aos bancos de 

dados/cadastros restritivos de crédito, pois é de responsabilidade, entre 

outros, do credor essa providência, mormente porque não localizei nos 

autos essa determinação pretérita originada de decisão judicial.Condeno a 

parte autora/requerente no pagamento das taxas, despesas e custas 

processuais, eventualmente ainda em aberto/pendente de adimplemento, 

contudo deixo de fazê-lo em relação aos honorários advocatícios de 

sucumbência, uma vez que não ocorreu a atuação desse profissional de 

forma resistida no caso ou a citação da parte adversa.Transitada em 

julgado, proceda com as baixas necessárias e arquive.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas 

hipóteses de desistência a Intimação da parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 26565 Nr: 27-03.2011.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ketria Kenia Mazzoni Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - 

OAB:MT-11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e tendo em vista a manifestação expressa da parte 

autora/requerente BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA, 

ACOLHO/HOMOLOGO A DESISTÊNCIA e, consequentemente, EXTINGO O 

PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO/NÃO RESOLVO O 

MÉRITO – CPC, art. 158, parágrafo único, e art. 267, VIII/NCPC, arts. 200, 

parágrafo único, e 485, VIII e § 5º.Consequentemente, DETERMINO o 

recolhimento/restituição do mandado ou a solicitação devolução de 

eventual deprecata expedida para essa finalidade, ambos 

independentemente de cumprimento pelo(a) OJA, fazendo-o com 

URGÊNCIA, assim como, caso realizada anteriormente, DETERMINO a 
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baixa do gravame/restrição eventualmente inserida pelo magistrado 

através do sistema RENAJUD.Diversamente, INDEFIRO eventual pedido de 

expedição de ofícios aos bancos de dados/cadastros restritivos de 

crédito, pois é de responsabilidade, entre outros, do credor essa 

providência, mormente porque não localizei nos autos essa determinação 

pretérita originada de decisão judicial.Condeno a parte autora/requerente 

no pagamento das taxas, despesas e custas processuais, eventualmente 

ainda em aberto/pendente de adimplemento, contudo deixo de fazê-lo em 

relação aos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que não 

ocorreu a atuação desse profissional de forma resistida no caso ou a 

citação da parte adversa.Transitada em julgado, proceda com as baixas 

necessárias e arquive.Prescindível o Registro no caso – CNGC, art. 317, § 

4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de sentença nas 

comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado de 1ª Instância 

– Apolo ou PROJUDI”, assim como nessas hipóteses de desistência a 

Intimação da parte adversa.P. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 20964 Nr: 1963-68.2008.811.0038

 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: FAds

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INdSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO – RITO COMUM 

ORDINÁRIO -, tendo como partes FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA e o 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, cujo pedido daquele(a) é de 

benefício previdenciário de prestação continuada.

Durante o processamento/tramitação da ação o Plenário do STF, ao 

analisar o RE 631.240/MG sob a sistemática da repercussão geral no final 

de agosto de 2014, decidiu que a exigência do prévio requerimento 

administrativo não viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e 

modulou os efeitos daquelas propostas sem prévio requerimento 

administrativo, exigindo do magistrado subscrevente a intimação da parte 

autora para que o fizesse no prazo de 30 (trinta) dias junto ao Instituto 

requerido, sob pena de extinção por falta de interesse de agir.

A parte foi regularmente intimada e apresentou requerimento 

administrativo, com resposta negativa do INSS – fls. 120-. No entanto, por 

equívoco, foi proferida sentença extinguindo o(s) pedido(s)/processo sem 

resolução do mérito – fls. 139/139v.

Isso posto, porque baseada em premissa equivocada e com error in 

procedendo, uma vez que apresentou o requerimento administrativo, 

declaro nula a sentença extintiva proferida às fls. 139/139v e DETERMINO 

a intimação das partes para que esclareçam, no prazo de 10 (dez) dias, 

se ratificam a audiência de instrução realizada – fls. 68/69 – ou se 

desejam nova produção de prova em audiência de instrução, 

especificando-a e justificando objetivamente – NCPC, arts. 369 e 370, 

caput -, uma vez que indeferirei, em decisão fundamentada, as diligências 

inúteis ou meramente protelatórias – NCPC, arts. 357, V e 370, parágrafo 

único -, ou ainda se objetivam o julgamento antecipado/imediato da lide, 

porque entendem que não há necessidade de produção de outras provas 

– NCPC, art. 355, I -, hipótese está em que o processo deverá retornar 

concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 71319 Nr: 2821-21.2016.811.0038

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Noroeste de Mato Grosso e Acre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rio Verde Terraplanagem e Transportes 

Ltda-ME, Valdivino Lopes Batista, Diego Neves Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Vinícius Santos - 

OAB:MT/ 15.464

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestar acerca da certidão do senhor 

meirinho juntada aos autos no dia 21/8/2018, ref. 67.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 53158 Nr: 496-78.2013.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucelio Olino Moreira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Delair Teixeira de Alcântara - 

OAB:MT - 15351, Milena Gonçalves de Alcantara - OAB:MT - 19644/O

 Intimação da parte requerida para que, ciente, acompanhe o andamento 

da(s)missiva(s) expedida(s) nos autos (refs. 38 e 40).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 102571 Nr: 2572-02.2018.811.0038

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane Belinati Garcia Lopes 

- OAB:MT - 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 101347 Nr: 1988-32.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleisy Iara Correia Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lennon Souza e Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco de Assis Ramalho 

Araujo - OAB:MT - 3.642-A

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 1988-32.2018.811.0038

CÓDIGO: 101347

Em atendimento a determinação deste juízo (ref. 7), designo a audiência 

conciliatória para a data de 18 de setembro de 2018, às 15h30min, 

recomendando a Secretaria que providencie as diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 02 de agosto de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 22280 Nr: 1061-81.2009.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvarez de 

Campos Junior - OAB:MT - 6.702

 Intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar acerca da 

cota ministerial/memoriais juntados nos autos no dia 23/8/2018, ref. 11.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 51678 Nr: 1563-15.2012.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laurides Madalena dos Santos
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE SE 

MANIFESTE NOS AUTOS ACERCA DO CONTEÚDO DO OFÍCIO JUNTADO 

NA REF. 33 EM 26/07/2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100665 Nr: 1742-36.2018.811.0038

 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: AGdS, AJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Jackeline Oliveira da Silva Matos - 

OAB:42089/OAB/PR, Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade 

Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da cota 

ministerial datada de 22/8/2018, de ref. 8

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58146 Nr: 2069-20.2014.811.0038

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669

 Intimação da parte requerida acerca do retorno dos autos da segunda 

instância, bem como para que, ciênte, manifeste, no prazo legal, sobre a 

cota ministerial de ref. 70.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 12346 Nr: 497-44.2005.811.0038

 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 Candida Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Alves Pereira (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Isso posto e conforme fundamentação suso, por ora, INDEFIRO os 

pedidos e, sem prejuízo das anotações quanto aos novos advogados – 

Dra. Rute de Laet e Soares e Dr. Anderson Gomes dos Santos - no 

sistema, DETERMINO que: a) intime a inventariante, através do seu 

advogado constituído, para ciência dos pedidos e, querendo, 

manifestação no prazo de 5 (cinco) dias; b) intime os peticionantes, 

através dos advogados por eles constituídos por último, para que tragam a 

prova/demonstração do divórcio entre o de cujus Vicente Alves Ferreira e 

Maria Emília Ferreira, assim como comprovação da partilha do imóvel objeto 

da lide e eventual legitimidade da ascendente, ora inventariante, para 

dispor da integralidade desse imóvel para terceiros, fazendo-o em 15 

(quinze) dias, porque ninguém pode transferir a outrem direito de que não 

seja titular - nemo plus iuris ad alium tranferre potest quam ipse habet.

Transcorridos os prazos in albis ou não, dê ciência à representante do 

Ministério Público e me volte concluso para decidir.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 70128 Nr: 2027-97.2016.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorival Barbosa de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O

 (...) ,Ausente a demonstração da presença segura de qualquer dessas 

hipóteses do CPP, art. 397, 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 14 de setembro de 2018, às 13h 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 Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 58766 Nr: 2341-14.2014.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LABG, GCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Ana Carolina Aguiar e Souza - 

OAB:MT/16918, Everton Leandro da Costa - OAB:86161/MG, 

Jackeline Oliveira da Silva - OAB:8310, Núcleo de Prática Jurídica 

da Faculdade Católica Rainha da Paz - Fcarp - OAB:, Rute de Laet e 

Soares - OAB:MT - 6119

 Isso posto, por contida as ações códigos n. 58766, 58767 e 67949 e 

serem essas mais novas que a continente 21518, assim como mais 

adequado manter o cumprimento da sentença em ação única, JULGO 

EXTINTOS OS PEDIDOS/PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – 

NCPC, art. 485, X c/c art. 57.Condeno a parte exequente no pagamento 

das taxas, custas, emolumentos e despesas processuais, sendo que em 

relação a essa, beneficiária da assistência judiciária gratuita, a 

exigibilidade permanecerá suspensa por 5 (cinco) anos em decorrência da 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – NCPC, art. 

98, § 2º e 3º -, contudo deixo de fazê-lo quanto aos honorários 

advocatícios de sucumbência, pois nada há nos autos sobre a atuação 

resistida e individualizada desse profissional em favor do 

devedor.Cientifique a representante do Ministério Público.Após o trânsito 

em julgado, certifique, extraia cópia reprográfica eventualmente 

necessária e junte na ação continente mais antiga, que terá seu regular 

processamento.Nada requerido do trânsito em julgado, arquive os autos, 

sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.Prescindível o 

Registro no caso – CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro 

de registro de sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema 

Informatizado de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”,P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 60298 Nr: 468-42.2015.811.0038

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juçara do Carmos Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:MT - 13994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:MT - 8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o recolhimento das despesas de distribuição da carta 

precatória que será enviada a Comarca de Porto Esperidião/MT, com a 

finalidade de citar a parte requerida, devendo emitir a guia para pagamento 

no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com posterior juntada das 

guias nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 64699 Nr: 2113-05.2015.811.0038

 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: Francisco Jose Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B, 

Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, preenchidos os requisitos previstos na Lei n. 8.213/91 para a 

obtenção do benefício, RESOLVO O MÉRITO – art. 269, I, do CPC/NCPC, 

art. 487, I -, e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES, DETERMINAR que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurado especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II, bem como os honorários 

advocatícios – NCPC, art. 85, caput - fixados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos 

termos do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ.As condenações impostas 

à Fazenda Pública de NATUREZA PREVIDENCIÁRIA sujeitam-se à 

incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, para 

fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à 

vigência da Lei n. 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 

8.213/1991, e os juros de mora na forma prevista no art. 1º-F, da Lei n. 

9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, incidem segundo 

a remuneração oficial da caderneta de poupança, em conformidade com o 

fixado nos julgamentos pelo STF das ADIs n. 4.357/DF e n. 4.425/DF, do 

(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 99306 Nr: 1137-90.2018.811.0038

 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: Dimaq Campotrat Cuiaba Comercial Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Reserva do Cabaçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DÓREA SALDANHA 

BORGES - OAB:17632/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA em que a 

parte credora/exequente apresentou seus pedidos em total desacordo 

com a legislação processual aplicada ao caso – NCPC, art. 910 e ss. -, 

pois a Fazenda Pública não é citada para pagar e sim opor embargos no 

prazo de 30 (trinta) dias, assim como incabíveis os demais pedidos de 

penhora, arresto de bens etc., razão pela qual DETERMINO a intimação da 

parte credora/exequente, através do(a) advogado(a) e DJe, para que a 

CORRIJA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento e 

extinção – NCPC, art. 801 c/c arts. 321, caput, e 330, I e § 1º, IV.

Cumpra.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 66447 Nr: 278-45.2016.811.0038

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Neuza Alves dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Lavoisier de Barros 

Nascimento - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 (...).Isso posto, INDEFIRO o pedido do impugnante e mantenho a 

suspensão da exigibilidade das taxas, custas e despesas do processo, 

bem como honorários advocatícios, nos termos da sentença de - 

fls.119/120.DETERMINO ainda que certifique o transito em julgado, não 

sendo hipótese de remessa necessária/duplo grau obrigatório – CPC, art. 

745 e ss./NCPC, art. 496 e ss. -, certifique, a fim de que seja dado o 

prosseguimento do necessário ao pagamento/adimplemento.Cumpra.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96899 Nr: 4020-44.2017.811.0038

 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: Andressa Correa Pereira, Industria e Comércio de 

Madeiras Qualimad - LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindocreia dos Santos Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Correa Pereira - 

OAB:MT - 22393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO estes autos com a finalidade de intimar o autor, 

para que efetue o pagamento de diligência do Oficial de Justiça, devendo 

emitir a guia para pagamento no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao), com posterior 

juntada da guia nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 61822 Nr: 1113-67.2015.811.0038

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Lucia de Freitas Alvarez

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Lucia de Freitas Alvarez 

- OAB:MT - 8.311

 Visto e bem examinado.

Trato de AÇÃO PENAL em que, por pendente, DESIGNO AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO para o dia 5 de dezembro de 2018, às 13h, 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 
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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.: 100937 Nr: 1827-22.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Equiteria Maria de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5.026, Luciane Regina Martins - OAB:10.003-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente nos autos no dia 23/8/2018, ref. 9.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 96193 Nr: 3723-37.2017.811.0038

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNP, NGMeP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcela Aparecida Cardoso - 

OAB:MT - 19356/O, Paula Regina Cardoso - OAB:MT - 15506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA

 FEITOS CÍVEIS: 3723-37.2017.811.0038

CÓDIGO: 96193

Redesigno a audiência conciliatória para a data de 06 de setembro de 

2018, às 13h15min, recomendando a Secretaria que providencie as 

diligências necessárias.

 Araputanga/MT, 23 de agosto de 2018.

Marcilene Alves da Silva

Conciliadora

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 100890 Nr: 1816-90.2018.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Malta da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026/MT, Luciane Regina Martins - OAB:10.003-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

apresentada tempestivamente nos autos no dia 23/8/2018, ref. 10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 68715 Nr: 1254-52.2016.811.0038

 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: Ivani Aparecida da Conceição

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alice Bernardete Parra Merino 

- OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, querendi, no prazo legal, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente nos autos no dia 23/8/2018, 

ref. 15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 24025 Nr: 60-27.2010.811.0038

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elviro Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Roberto Marques - 

OAB:MT - 8969 B, Juliano Marques Ribeiro - OAB:MT - 8.973 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto e bem examinado.

Ciente do Ofício COREJ/IT, enviado pela Coordenadoria de Execução 

Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF 1ª e juntado nos 

autos do processo, razão pela qual e diante do pedido expresso, expedi o 

alvará judicial de levantamento em favor do advogado, uma vez que a 

procuração juntada nos autos lhe dá poderes especiais para liberação do 

importe depositado/constrito em favor do credor/beneficiário, quem deverá 

ser cientificado, através de qualquer meio de comunicação, da decisão ou 

despacho que autorizou a liberação do depósito judicial ao beneficiário ou 

ao seu sucessor, se possível, atentando às orientações dispostas no 

Capítulo II, Seção 13 - Depósitos e Alvarás Judiciais -, da CNGC, art. 448 e 

ss.

Ademais, considerando que essa expedição ocorre de forma eletrônica 

pelo sistema SisconDJ e com crédito/transferência para a conta bancária 

indicada, DETERMINO que dê ciência ao(à) advogado(a) constituído(a), 

através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que esclareça se 

dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que decurso do prazo 

de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido de anuência ao 

adimplemento e o processo extinto pela satisfação da obrigação - CPC, 

art. 794, I, c/c art. 795/NCPC, art. 924, II, c/c art. 925.

Manifestado pelo adimplemento/satisfação ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, volte-me concluso para sentença – código n. 36.

Cumpra.

Às providências.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44358 Nr: 344-32.2014.811.0026

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eder Marcos Dagostin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Junior Queiroz Luz - 

OAB:GO-23787

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a Embargante, através de 

seu patrono, via Dje, para, querendo, apresentar contrarrazões ao 

recurso interposto pelo Embargado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40946 Nr: 967-67.2012.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilcimar Faustino Gonçalves Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE DA SILVA VIGO 

- OAB:11751

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a decisão de fl. 61/62, INTIMA-SE o Exequente, na 

pessoa de seu causídico constituído para, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se a respeito do interesse em prosseguir com a ação, 

promovendo o que lhe competir, bem como para juntar planilha atualizada 

da dívida exequenda, nos termos do provimento 84/2014 da CGJ. 

Salientamos, desde já, que a exequente deverá indicar providência efetiva 
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e apta ao prosseguimento do feito , sob pena de extinção e consequente 

arquivamento dos autos.,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45075 Nr: 957-52.2014.811.0026

 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): José Clauderson Souza Silva, Guilherme Lima 

Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO VINICIUS FONSECA 

MEIRA - OAB:23680/O

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como uma vez apresentado Memoriais Finais pelo Ministério 

Público, INTIMA-SE o denunciado, na pessoa de seu causídico constituído, 

via Dje, para, no prazo de 05 (cinco) dias opor seus memorias finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44137 Nr: 145-10.2014.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis, A 

Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson Ferreira do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, bem como uma vez apresentado Memoriais Finais pelo Ministério 

Público, INTIMA-SE o denunciado, na pessoa de seu causídico constituído, 

via Dje, para, no prazo de 05 (cinco) dias opor seus memorias finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43186 Nr: 1356-18.2013.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Aparecido de Almeida Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Crystopher 

Stangherlin Brizola - OAB:22583

 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 Memoriais Finais pelo Ministério 

Público, INTIMA-SE o denunciado, na pessoa de seu causídico constituído, 

via Dje, para, no prazo de 05 (cinco) dias opor seus memorias finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 65841 Nr: 483-42.2018.811.0026

 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): FLAVIO NETO ALMEIDA DE ANDRADE, 

RUDINEY BRUNO ROSKOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os autos, uma vez mais, para intimar a parte autora, 

através de patrono constituído, via Dje, para solicitar a complementação da 

diligência do senhor Oficial de Justiça, nos termos em que fora certificado 

à Ref.: 13, salientando que o cumprimento do mandado se dará na zona 

rural do município de Nova Marilândia, região da Gleba São Mateus, 

perfazendo o valor total de R$ 1.692,00, devendo ser deduzido desse 

montante o valor já informado à ref.: 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20827 Nr: 1209-94.2010.811.0026

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PdOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Martins - OAB:84.314-SP, 

Leislie de Fátima Haenisch - OAB:20.099/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no artigo 346 do Código de Processo Civil, uma vez que a 

parte ré é revel, é desnecessária a intimação para o cumprimento de 

sentença, e tendo em vista a certidão de trânsito em julgado de fls. 43, 

intimo a parte autora por meio dos seus patronos legalmente constituidos 

para, no prazo legal, dizer e requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 2596 Nr: 56-12.1999.811.0026

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Júlio Osmar Emerick

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:OAB/MT 17441A, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:4.624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiane Castilho Ribeiro - 

OAB:5.377/MT, Micheline Zanchet Miotto Castro - OAB:5754/MT

 Vistos em correição.

1. Cumpra a Secretaria Judicial as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE os litigantes para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 5 (cinco) dias.

b) Nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

Arenápolis, 18 de setembro de 2017.

Luis Felipe Lara de Souza

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 48828 Nr: 1240-41.2015.811.0026

 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): Angelita Figueiredo Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Veronica de Souza Ribeiro 

Chaves - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Helton George Ramos - 

OAB:11237-B/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, tão-somente para 

determinar que as parcelas atrasadas devidas pelo embargante à 

embargada iniciam-se desde o requerimento administrativo (12.11.2012) 

até a data imediatamente anterior à implantação do benefício 

(16.03.2014).Sem custas e despesas processuais, por se tratar de 

Fazenda Pública.Tendo em vista que ambos os litigantes saíram 

favorecidos, os honorários advocatícios serão proporcionalmente 

divididos entre eles, a despeito de uma (aparente) falha legislativa inscrita 

no art. 86, caput, do CPC/2015. Por isso, arbitro verba honorária no 

patamar de 10% do valor das parcelas em atraso, no percentual de 5% 

para o embargante e de 5% em favor do advogado da embargada, sendo 

que o pagamento dessa verba pela embargada fica sob condição 

suspensiva de exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, em virtude da 

gratuidade da justiça a ela concedida (art. 98, § 3º, CPC/2015).Preclusa a 

via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias, colacionando-se cópia desta 

sentença no processo principal.Publicada com a inserção no Sistema 
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Informatizado Apolo TJ/MT. Intimem-se. Cumpra-se.Arenápolis, 9 de agosto 

de 2016.Luis Felipe Lara de SouzaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 46390 Nr: 1855-65.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sabino de Araújo Ramos, Alaide dos Santos Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duílio Ribeiro Braga Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Pereira - 

OAB:11.810/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se o autor, na pessoa de seu causídico constituído, para, no prazo 

de 10 dias manifestar-se nos autos, mormente acerca das 

correspondências devolvidas às fls. 90/92.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 47345 Nr: 472-18.2015.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Nova Marilândia / 

MT, Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Robson Hermes Cechetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 III - DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fundamento no artigo 415, IV, do 

Código de Processo Penal, reconheço a ocorrência da legítima defesa, na 

forma do artigo 25 do Código Penal, razão pela qual julgo IMPROCEDENTE a 

denúncia formulada contra ROBSON HERMES CECHETTI, a fim de 

absolvê-lo do delito previsto no art. 121, caput, do Código 

Penal.Cientifiquem-se o Ministério Público.Intimem-se, via DJE, os patronos 

do denunciado.Desnecessária a intimação do(a/s) réu(s), indiciado(a/s), 

autor(es) do fato, menor(es) infrator, considerada a regra prevista no art. 

1.387, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da 

Justiça – Foro Judicial [Art. 1.387. Na hipótese de sentenças extintivas de 

punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do acusado, 

bastando a intimação do seu defensor. Para tal finalidade, inclusive, pode 

ser nomeado defensor dativo, tão-somente para esse ato].Certificado o 

trânsito em julgado, oficiem-se os Institutos de Identificação Estadual e 

Federal e à Delegacia de Polícia, para as anotações pertinentes, e, em 

seguida, arquivem-se os autos, dando-se baixa.Publicada com a inserção 

no Sistema Informatizado Apolo. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19535 Nr: 1428-44.2009.811.0026

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hérclito Macedo, Thereza de Lourdes de Aguiar Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deusney Severino da Silva, Carlos José 

Francisco, Manoel Carlos da Costa, Zenilda de Souza Ramos de Oliveira, 

Tereza Alves dos Santos, Maria Aparecida Ribeiro Francisco, Manoel 

Soares Barbosa, Satírio Mendes Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT, Raul Reinaldo Morales Cassebe - OAB:24308/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lissandro da Silva Torres - 

OAB:52936

 Vistos.

1. Cuida-se de medida incidental de atentado ajuizada por HÉRCLITO 

MACEDO e THEREZA DE LOURDES DE AGUIAR MACEDO em face de 

DEUSNEY SEVERINO DA SILVA, CARLOS JOSÉ FRANCISCO, MANOEL 

CARLOS COSTA , ZENILDA DE SOUZA RAMOS DE OLIVEIRA, TEREZA 

ALVES DOS SANTOS e MANOEL SOARES BARBOSA.

Resumidamente, os autores pugnaram pela concessão de liminar de 

mandato proibitório da prática de quaisquer atos violadores do estado do 

imóvel em questão e a intimação dos molestadores e de seus mentores, 

para que se abstenham da prática de qualquer ato contra a posse e 

propriedade dos autores.

Com a inicial juntaram os documentos de fls. 13/67.

Foi determinada a realização de constatação da área, a qual foi procedida 

e juntada às fls. 71/80.

Os requeridos apresentaram contestação às fls. 81/83.

O pleito liminar foi deferido às fls. 87/90.

Impugnação à contestação acostada às fls. 94/97.

À fl. 98, foi determinado a suspensão do feito, a fim de instrução e 

julgamento simultâneo com a ação principal, qual seja a reivindicatória de 

código: 18750.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Consoante se infere da ação principal (Reivindicatória de código 18750), 

há necessidade do sobrestamento dos feitos até deslinde das ações 

possessórias relativas a área em litigio, as quais se encontram sob a 

competência da Vara Agrária da Capital.

3. Portanto, diante do caráter acessório do presente feito, DETERMINO O 

SOBRESTAMENTO DO FEITO, até o julgamento das possessórias acima 

mencionadas, ou ainda, até pronunciamento da Vara Agrária capaz de 

modificar a presente decisão.

INTIMEM, os patronos dos litigantes.

CUMPRA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 2683 Nr: 141-95.1999.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sampaio & Reis Ltda., Rogaciano Oliveira 

Sampaio Filho, Maria Aparecida dos Santos Sampaio, Nelson Vilas Boas 

Sampaio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I. In limine, PROCEDA a Secretaria da Vara com as anotações pertinentes 

quanto Patrono do autor, para fins de escorreita intimação, no sistema 

Apolo e na capa dos autos, devendo a providência ser certificada.

II. Tendo em vista que a tentativa de bloqueio online restou infrutífera, e 

ante o teor da petição de fl. 196, INTIME-SE o exequente na pessoa de seu 

advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a respeito 

do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe compete, 

nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 III. Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 19113 Nr: 1010-09.2009.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rodobens Caminhões Cuiabá Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial de Combustivel Arenápolis Ltda, por 

seu Sócio Marco André Wieczorek.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Tagliaferro Lopes - 

OAB:208.972, Thiago Tagliaferro Lopes - OAB:SP/208.972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Ante o teor da certidão de fl. 74, INTIME-SE o exequente na pessoa de 

seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 
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REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 II – Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22651 Nr: 1169-78.2011.811.0026

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Etscheid Techino S.A., Bertram Matthias Zimmermann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Souto Felisbino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katia Nailu Goes Rodrigues 

Zafalon Bispo - OAB:145641/SP, Waldinei Dimaura Couto - 

OAB:150.848/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

I – Ante o teor da certidão de fl. 45, INTIME-SE o exequente na pessoa de 

seu advogado para, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, manifestar-se a 

respeito do interesse em prosseguir com a ação e promover o que lhe 

compete, nos termos do PROVIMENTO 84/2014 da CGJ.

 Na intimação deverá constar a advertência de que DEVERÁ SER 

INDICADA PROVIDÊNCIA EFETIVA E APTA AO PROSSEGUIMENTO 

REGULAR DA EXECUÇÃO (art. 1º, § 2º do Provimento 84/2014.)

Anoto ainda que, O NÃO ATENDIMENTO DO DETERMINADO, NO REFERIDO 

PRAZO, OCASIONARÁ A EXTINÇÃO DO PROCESSO E ARQUIVAMENTO 

dos feito, nos termos do que dispõe o artigo 485, III e §§ 1º e 2º, do CPC e 

artigo 2º do Provimento 84/2041.

 II – Transcorrido o prazo supra in albis, tornem-me os autos conclusos 

para sentença – Código 36.

 CUMPRA-SE.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11424 Nr: 1536-15.2005.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marlene de Jesus Gomes Versalli ou Marlene 

de Jesus Gomes da Silva de Miranda, Luciana de Souza Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agenor Jácomo Clivati 

Júnior - OAB:9.245/MT, José Carlos de Almeida Benevides - 

OAB:8159-A/MT, Nilton Gomes da Silva - OAB:851/MT

 III – DISPOSITIVO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a 

pretensão punitiva estatal contida na denúncia para ABSOLVER LUCIANA 

DE SOUZA BARRETO, qualificada nos autos, das penas do art. 299 do 

Código Penal e CONDENAR a denunciada MARLENE DE JESUS GOMES 

VERSALI, qualificada nos autos, às penas do art. 299 do Código Penal.IV – 

DOSIMETRIA. Passo, por conseguinte, à dosimetria da reprimenda penal, 

em obséquio ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, 

art. 5º, inc. XLVI) e ao critério trifásico estabelecido no artigo 68 do 

Estatuto Repressivo. O art. 299 do CP Código Penal, prevê pena de 

reclusão, de 01 (um) a 05 (cinco) anos, e multa, se o documento é 

público.Circunstâncias Judiciais.Na primeira fase de aplicação da pena, 

analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, temos quanto ao réu: 

Culpabilidade: a reprovabilidade que recai sobre a sua conduta não 

ultrapassa a inerente ao tipo penal em questão; seus antecedentes 

criminais não são maculados. Conduta social e personalidade sem 

elementos para aferição. O motivo não ultrapassam as contidas no tipo. No 

que tange às circunstâncias do crime são as subentendidas do tipo. As 

consequências também não ultrapassam as contidas no tipo. O 

comportamento da(s) vítima(s) em nada contribuiu para a prática 

delitiva.Dessa forma, sendo as circunstâncias judiciais em sua totalidade 

favoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o delito, isto é, 

em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.Inexistem atenuantes ou 

agravantes da pena.Na terceira fase de aplicação de pena não incidem 

causas de diminuição. Entretanto presente a causa de aumento prevista 

no parágrafo único do art. 299 do Código Penal, razão pela qual aumento 

em 1/6, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 

(doze) dias-multa.Presente, ainda, a causa de aumento prevista no art. 71 

do Código Penal (continuidade delitiva), motivo pelo qual aumento em 1/4 

(um quarto), sendo assim, torno-a definitiva em 01 (UM) ANO, 05 (CINCO) 

MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, bem assim ao pagamento de 

15 (QUINZE) DIAS-MULTA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54522 Nr: 2343-49.2016.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Zagonel de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 Ante o exposto e, por tudo mais que nos autos consta, nos termos do art. 

487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da 

autora para revisar a cláusula contratual XV do negócio jurídico firmado, 

redimensionando o percentual de variação para a faixa etária de 59 anos 

de idade para 74,58% (setenta e quatro vírgula cinquenta e oito por 

cento), a incidir sobre o valor da mensalidade da faixa etária anterior, com 

início em 08/01/2015.Por fim, ressalto que os valores a serem restituídos 

ou pagos deverão ser apurados em liquidação de sentença, observado o 

determinado no parágrafo anterior, levando-se em consideração o 

percentual de reajuste delimitado.Condeno o Requerido no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor total da condenação, o que faço nos termos do art. 

85, §2º do CPC.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, o que deverá ser 

previamente certificado nos autos, e decorridos 15 (quinze) dias sem a 

manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executá-la, os 

autos serão arquivados (CNGC, art. 1.006).DECLARO esta sentença 

PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o registro 

na forma do Prov. nº 42/2008/CGJ/MT.INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 11534 Nr: 1634-97.2005.811.0026

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Furtuoso de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:C, FABIANO GODA - OAB:7188, Sonoir Miguel de Oliveira - 

OAB:3.571-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Irineu Oliveira 

Conceição - OAB:6916 - MT, Fernanda Vilela Zagatto - OAB:Mat. 

1553487/MT

 Em cumprimento a decisão de fl. 209, uma vez transcorrido o prazo de 

suspensão naquela deferido, INTIMA-SE o autor, na pessoa de seu 

causídico constituído, via Dje, para, no prazo de 30 dias, providenciar a 

habilitação dos herdeiros nos presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40940 Nr: 960-75.2012.811.0026

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste de MT - SICREDI SUDOESTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauricio Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A/MT, José Henrique S. Vigo - OAB:17.074 - A/MS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Riusdelar Lopes Pereira - 

OAB:12652

 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 Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 50692 Nr: 74-37.2016.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvano Oliveira Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO FERREIRA FREITAS - 

OAB:

 Intima-se o Douto causídico constituído pelo Denunciado, via Dje, para, no 

prazo de 08 dias, apresentar razões ao Recurso de Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 754 Nr: 80-11.1997.811.0026

 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): Vitor Emanuel Pinto Duarte, Antonio Andrade, 

Aderson Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleber Lemes Almecer - 

OAB:11378/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio de Siqueira - OAB:9259/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, uma vez devolvido os autos a secretaria da Vara Única, INTIMA-SE 

o Exequente, via Dje, na pessoa de seu causídico constituído, para, no 

prazo de 15 (quinze) dias manifestar –se nos autos, mormente em relação 

a Certidão de fl. 138.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51914 Nr: 576-73.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joabe Almeida dos Santos, José Roberto Froio, 

Washington Luiz de Souza Lopes, Antonio Pardim, Ronismar Gomes dos 

Santos, Manoel Carlos da Costa, Alcedino Quirino Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irajá Rezende de Lacerda - 

OAB:11987, LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DOS SANTOS SILVA - 

OAB:14878

 .Imprescindível mencionar que no cumprimento forçado de reintegração 

de posse é possível ocorrer grave conflito entre a polícia militar e 

ocupantes da área, com a utilização armamento letal podendo resultar em 

diversas pessoas feridas, fatos esses lamentáveis e que devem ser 

evitados por todos os atuantes do sistema de Justiça. Registro que, 

tramita no Juízo da 2ª Vara Cível – Especializada em Direito Agrário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Ação de Reintegração de Posse sob o nº 

31058-95.2012.811.0041 e Código 777689, que cuja área rural em conflito, 

possivelmente, envolve a propriedade destes autos.Isso posto, 

SUSPENDO a liminar deferida e DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o processo.Diante da complexidade e peculiaridade da 

demanda, diante do grande número de pessoas envolvidas, DETERMINO 

que ENCAMINHE-SE estes autos imediatamente à Vara Especializada em 

Direito Agrário de Cuiabá/MT, com as nossas homenagens e baixas 

necessárias.INTIMEM, via DJE, os patronos dos litigantes.OFICIE-SE o 

comando da Policia Militar. CUMPRA, com URGÊNCIA.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 60261 Nr: 2494-78.2017.811.0026

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdSL, LRdS, PdAC, IAX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruna Aparecida da Silva - 

OAB:17.549 - MT, BRUNA APARECIDA DA SILVA - OAB:17549/O, Eder 

Pereira de Assis - OAB:8066/MT, ISABELLA AMARAL FERREIRA - 

OAB:22.786-O, LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - OAB:23652/O, 

VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - OAB:24551/O

 Ante a juntada de memorias pelo Douto Representante Ministerial, 

INTIMA-SE os denunciados, na pessoa de seus respectivos causídicos, 

via Dje, para, no prazo comum de 05 dias, oporem suas alegações finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 45681 Nr: 1394-93.2014.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Augusti Del Fuzzi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13840/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionam-se os presentes autos para intimar a parte autora, através 

de seu Advogado constituído, para, querendo, apresentar contrarrazões 

ao recurso interposto pela Requerida.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010065-71.2011.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR CORREIA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO GABRIELLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DESPACHO Numero do Processo: 

8010065-71.2011.8.11.0026 EXEQUENTE: VALDECIR CORREIA - ME 

EXECUTADO: MAURICIO GABRIELLE Vistos. Tendo em vista o transcurso 

do prazo e o longo lapso temporal sem qualquer manifestação da parte 

executada, aplico a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015. 

Em cumprimento ao item “3” da decisão sob id nº 6522528, determino a 

penhora online pelo sistema BACEN JUD e, subsidiariamente, o bloqueio 

eletrônico de veículo através do sistema RENAJUD, caso o primeiro reste 

infrutífero. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha de cálculo 

atualizado da dívida, ou se já apresentada, proceda-se a busca de ativos 

financeiros pelo Sistema BACENJUD e bens pelo sistema INFOJUD, caso 

reste infrutífera as referidas buscas, subsidiariamente, proceda à busca 

de bens móveis pelo sistema RENAJUD em nome do executado, MAURICIO 

GABRIELE (CPF nº 867.902.771-53). Cumpre ressaltar que a penhora será 

processada em conformidade com artigo 854 e seguintes do NCPC, assim 

como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, 

atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a partir 

deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio de 
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valores, os autos deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas 

às partes (CNGC, item 2.19.1.3); b) havendo bloqueio de valores, os autos 

deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na 

triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio 

(CNGC, item 2.19.1.4), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior. Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida, determino a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta na 

Receita Federal, a fim de se buscar cópia das últimas três declarações de 

imposto de renda do executado, com a resposta, deverá ser intimada a 

parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Frustrada a diligência 

anterior, arquive-se provisoriamente o feito, por 01 (um) ano, com baixa no 

Relatório Estatístico das Atividades Forenses, o qual deve retratar apenas 

o conjunto de feitos que estejam a demandar providência judicial imediata, 

conforme art. 1º do Provimento 84/2014 da CGJ. Findo o prazo 

supramencionado, deverá a parte exequente se manifestar acerca do 

prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A 

intimação deverá ser feita nos moldes do art. 1º, § 2º do Provimento 

84/2014 da CGJ. Decorrido o prazo supramencionado, venham os autos 

conclusos para as devidas deliberações. Desde logo, determino que os 

protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e 

assinados por mim, sejam anexados a presente decisão, remetendo-se os 

autos na sequência à Secretaria, para observância das determinações 

acima, procedendo na forma do item 2.16.4 da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 25 de agosto de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010071-39.2015.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

VANTUIR ABRANTES DE QUADROS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO SOUZA VENANCIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010071-39.2015.8.11.0026 EXEQUENTE: VANTUIR ABRANTES DE 

QUADROS EXECUTADO: RODRIGO SOUZA VENANCIO Vistos. Tendo em 

vista o transcurso do prazo e o longo lapso temporal sem qualquer 

manifestação da parte executada, aplico a multa de 10% prevista no art. 

523, § 1º, do CPC/2015. DEFIRO o pedido de penhora online pelo sistema 

BACEN JUD e, subsidiariamente, o bloqueio eletrônico de veículo através 

do sistema RENAJUD, caso o primeiro reste infrutífero. Intime-se a parte 

exequente para apresentar planilha de cálculo atualizado da dívida, ou se 

já apresentada, proceda-se a busca de ativos financeiros pelo Sistema 

BACENJUD e bens pelo sistema INFOJUD, caso reste infrutífera as 

referidas buscas, subsidiariamente, proceda à busca de bens móveis pelo 

sistema RENAJUD em nome do executado, Rodrigo Souza Venancio (CPF: 

044.745.511-76). Cumpre ressaltar que a penhora será processada em 

conformidade com artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o 

procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (CNGC, 

item 2.19.1.3); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

item 2.19.1.4), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior. Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida, determino a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta na 

Receita Federal, a fim de se buscar cópia das últimas três declarações de 

imposto de renda do executado, com a resposta, deverá ser intimada a 

parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

INTIME-SE o autor para que indique bens de propriedade do devedor, 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Transcorrido o prazo 

in albis, ou não indicados bens, voltem os autos conclusos para extinção, 

nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Desde logo, determino que 

os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e 

assinados por mim, sejam anexados a presente decisão, remetendo-se os 

autos na sequência à Secretaria, para observância das determinações 

acima, procedendo na forma do art. 477 da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 25 de agosto de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010047-79.2013.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO ALBARELLO (REQUERENTE)

LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (REQUERIDO)

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010047-79.2013.8.11.0026 REQUERENTE: MARCO ANTONIO 

ALBARELLO REQUERIDO: IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA 

LTDA Vistos. DEFIRO o pedido de penhora online pelo sistema BACEN JUD 

e, subsidiariamente, o bloqueio eletrônico de veículo através do sistema 

RENAJUD, caso o primeiro reste infrutífero. Intime-se a parte exequente 

para apresentar planilha de cálculo atualizado da dívida, ou se já 

apresentada, proceda-se a busca de ativos financeiros pelo Sistema 

BACENJUD e bens pelo sistema INFOJUD, caso reste infrutífera as 

referidas buscas, subsidiariamente, proceda à busca de bens móveis pelo 

sistema RENAJUD em nome dos executados, Antonio João de Barros Neto 

(CPF: 208.866.401-72), Daniel Rodigues Nogueira (CPF: 451.879.321-87), 

Luiz Garcia Taborda (CPF: 266.216.141-87), José Rodrigues Nogueira 

(CPF: 442.333.961-72) e Juarez Falcão de Barros (CPF: 086.601.901-49), 

Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade com 

artigo 854 e seguintes do NCPC, assim como com o procedimento 

detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se 

especialmente para os seguintes comandos: a) a partir deste momento, 

até o processamento completo da ordem de bloqueio de valores, os autos 

deverão permanecer em gabinete, vedadas consultas às partes (CNGC, 
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item 2.19.1.3); b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão ser 

identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio (CNGC, 

item 2.19.1.4), cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao 

Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor depositado a 

este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de valores, o 

protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de penhora 

(CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso bloqueado 

montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal montante não 

supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, será considerado 

ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da penhora, em 

atenção aos princípios da eficiência administrativa e da economicidade. 

Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do valor, 

entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior. Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida, determino a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta na 

Receita Federal, a fim de se buscar cópia das últimas três declarações de 

imposto de renda do executado, com a resposta, deverá ser intimada a 

parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

INTIME-SE o autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar bens de 

propriedade do executado, passíveis de penhora. Transcorrido o prazo in 

albis, ou não sendo indicados bens voltem os autos conclusos para 

extinção, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 9.099/95. Desde logo, 

determino que os protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, 

rubricados e assinados por mim, sejam anexados a presente decisão, 

remetendo-se os autos na sequência à Secretaria, para observância das 

determinações acima, procedendo na forma do art. 477 da CNGC/MT. 

Cumpra-se. Arenápolis-MT, 25 de agostos de 2018. Marina Carlos França 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010184-95.2012.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LINO DE SOUZA (REQUERENTE)

ELIAS BERNARDO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ARENÁPOLIS DECISÃO Numero do Processo: 

8010184-95.2012.8.11.0026 REQUERENTE: MANOEL LINO DE SOUZA 

REQUERIDO: MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA Vistos. DEFIRO o pedido 

de penhora online pelo sistema BACEN JUD e, subsidiariamente, o bloqueio 

eletrônico de veículo através do sistema RENAJUD, caso o primeiro reste 

infrutífero. Intime-se a parte exequente para apresentar planilha de cálculo 

atualizado da dívida, ou se já apresentada, proceda-se a busca de ativos 

financeiros pelo Sistema BACENJUD e bens pelo sistema INFOJUD, caso 

reste infrutífera as referidas buscas, subsidiariamente, proceda à busca 

de bens móveis pelo sistema RENAJUD em nome dos executados, Márcio 

Zalen Vieira & Ltda. – ME (CNPJ: 03.945.831/0001-05). Cumpre ressaltar 

que a penhora será processada em conformidade com artigo 854 e 

seguintes do NCPC, assim como com o procedimento detalhado na Seção 

19 do Capítulo 2 da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes 

comandos: a) a partir deste momento, até o processamento completo da 

ordem de bloqueio de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, 

vedadas consultas às partes (CNGC, item 2.19.1.3); b) havendo bloqueio 

de valores, os autos deverão ser identificados com tarja vermelha, 

passando a tramitar na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais 

impugnações ao bloqueio (CNGC, item 2.19.1.4), cabendo à Secretaria a 

expedição de ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do 

valor depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (CNGC, item 2.19.4), devendo ser intimada a parte devedora para 

oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso 

bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior. Frustrado integral 

ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a ordem de 

preferências estabelecida, determino a inserção de constrição nos 

veículos de via terrestre cadastrados em nome da parte devedora, a ser 

realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a constrição, deverá a parte 

exequente ser intimada a indicar a localização do bem, a fim de possibilitar 

a conclusão da penhora. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito 

na localização de bens penhoráveis, desde já, DETERMINO consulta na 

Receita Federal, a fim de se buscar cópia das últimas três declarações de 

imposto de renda do executado, com a resposta, deverá ser intimada a 

parte exequente para se manifestar sobre os rumos da execução, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Frustradas as 

diligências anteriores, não se obtendo êxito na localização de bens 

penhoráveis, INTIME-SE o autor para que indique, no prazo de 05 (cinco) 

dias, bens de propriedade do executado passíveis de penhora. 

Transcorrido o prazo in albis, ou não sendo indicados bens, voltem os 

autos conclusos para extinção, nos termos do artigo 53, § 4º da Lei 

9.099/95. Decorrido o prazo supramencionado, venham os autos 

conclusos para as devidas deliberações. Desde logo, determino que os 

protocolos referentes aos procedimentos eletrônicos, rubricados e 

assinados por mim, sejam anexados a presente decisão, remetendo-se os 

autos na sequência à Secretaria, para observância das determinações 

acima, procedendo na forma do art. 477 da CNGC/MT. Cumpra-se. 

Arenápolis-MT, 25 de agosto de 2018. Marina Carlos França Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-27.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA ELIAS DE LIMA (REQUERENTE)

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000069-27.2018.8.11.0026 REQUERENTE: MARTA ELIAS DE 

LIMA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 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 e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 14362703) a 

extinção do feito é medida que se impõe. 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 da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. 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. Arenápolis/MT, 24 de agosto 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000023-38.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO DE JESUS MARTINS NUNES (REQUERENTE)
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SILVIO FERREIRA FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000023-38.2018.8.11.0026 REQUERENTE: BRUNO DE JESUS 

MARTINS NUNES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. SENTENÇA 

VISTOS. I – Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 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 e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 14402891) a 

extinção do feito é medida que se impõe. 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 da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. 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. Arenápolis/MT, 24 de agosto 

de de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000080-90.2017.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEI MENDES DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

FAYROUZ MAHALA ARFOX (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000080-90.2017.8.11.0026 EXEQUENTE: ROZINEI MENDES 

DE OLIVEIRA EXECUTADO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS. I – Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 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 e informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos 

valores (id 14349274) a extinção do feito é medida que se impõe. 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 da autora. 

Contudo, ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para 

querendo se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ. 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. Arenápolis/MT, 24 de agosto 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA, Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010209-69.2016.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDES NEVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE SENFF (ADVOGADO(A))

JOSE VITOR PEREIRA DE CASTRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 8010209-69.2016.8.11.0026 REQUERENTE: MARILDES NEVES 

DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS. I – Dispensado 

o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 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 e informado os dados bancários, requerendo o levantamento dos 

valores (id 14835673) a extinção do feito é medida que se impõe. 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 da autora. 

Contudo, ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para 

querendo se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 

68/2018 do CNJ. 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. ARENÁPOLIS/MT, 24 de 

agosto de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-08.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTYAN ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000025-08.2018.8.11.0026 REQUERENTE: CRISTYAN 

ALVES RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS. I – 

Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 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 e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 14459790) a 

extinção do feito é medida que se impõe. 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 da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. 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. Arenápolis/MT, 24 de agosto 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000038-07.2018.8.11.0026

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES (ADVOGADO(A))

APARECIDA DE LOURDES GOMES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

PROCESSO: 1000038-07.2018.8.11.0026 REQUERENTE: APARECIDA DE 

LOURDES GOMES FERREIRA REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA VISTOS. 

I – Dispensado o relatório nos termos do art. 38 da lei 9.099/95. 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 e informado os dados 

bancários, requerendo o levantamento dos valores (id 14460761) a 
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extinção do feito é medida que se impõe. 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 da autora. Contudo, 

ANTES DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ intime-se a reclamada para querendo 

se manifestar no prazo de 48 horas, nos termos do provimento 68/2018 do 

CNJ. 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. Arenápolis/MT, 24 de agostos 

de 2018. MARINA CARLOS FRANCA Juíza de Direito.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68650 Nr: 3063-87.2017.811.0088

 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: JAQUELINE URBANO GARCEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, encaminho os autos abrindo vista às 

partes para especificar as provas que eventualmente pretendam produzir 

em audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 

pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68735 Nr: 3114-98.2017.811.0088

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Balsanu Jose de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helio Ribeiro de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MAXIR PACHECO 

CEOLIN - OAB:23207/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMILDO PAIVA - OAB:23620

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando as partes, na pessoa de seus representantes, para 

manifestação acerca do despacho abaixo transcrito.

...Salvo se não apresentada resposta tempestiva, intimem-se as partes a 

fim de que, no prazo comum de 05 (cinco) dias, esclareçam se têm 

interesse na designação de audiência de conciliação, especificando, na 

mesma oportunidade, as provas que pretendem produzir, mediante 

justificativa da pertinência de cada uma delas, sob pena de indeferimento 

(CPC, art. 370).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76030 Nr: 2147-19.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lucia dos Santos da Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL- INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730 , MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - 

OAB:MG 63.440

 Ante a tempestividade das contestações das referências 16 e 17, intimo a 

parte autora para, querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 50353 Nr: 1072-52.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404/MT, WAINER WILLIANS DE FIGUEIREDO FORTES - 

OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando o processo, verifico que no Termo de Audiência de fls 102, 

foram concedidos 10 (dez) dias para apresentação de substabelecimento. 

Entretanto, não houve a juntada de referido documento.

 Assim, intime-se o advogado interessado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, regularizar a representação processual, sob as penas da lei.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77411 Nr: 3043-62.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUFE JARDEL MAGALHÃES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a tempestividade da contestação de ref. 9, intimo a parte autora para 

querendo, apresentar impugnação do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77433 Nr: 3064-38.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUFLOSINA NEVES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a tempestividade da contestação de ref. 11, intimo a parte autora 

para querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77435 Nr: 3066-08.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a tempestividade da contestação de ref. 11, intimo a parte autora 

para querendo, apresentar impugnação no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74694 Nr: 1281-11.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, encaminho os autos abrindo vista às 

parte para especificar as provas que eventualmente pretendam produzir 

em audiência, justificando concretamente a pertinência de cada uma, sob 
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pena de indeferimento. Prazo: cinco dias.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66562 Nr: 1601-95.2017.811.0088

 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: COSME PEREIRA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTILENE PEREIRA BARRÊTO - 

OAB:30657

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): COSME PEREIRA BARRETO, Cpf: 

61563129949, Rg: 3.537.775-1 , Filiação: Elvira Pereira Barreto e Emanuel 

Silveira Barreto, natural de Três Corações-MG, convivente, Telefone 

4499525762. 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$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta 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

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59275 Nr: 167-08.2016.811.0088

 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: ELIAS MACHADO DE ARAUJO, GRACIANE DIAS 

LAGAZ ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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): ELIAS MACHADO DE ARAUJO, Cpf: 

70967865204, Rg: 722727, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido GRACIANE DIAS LAGAZ ARAUJO, Cpf: 01071786130, Rg: 

1866369-1, Filiação: Irani de Oliveira Lagaz e Clinger Dias Lagaz Araujo, 

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$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

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.: 68761 Nr: 3131-37.2017.811.0088

 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: AFDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDREYNA FERNANDES DE OLIVEIRA, 

Cpf: 06535272176, natural de Juína-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$ 1.037,88 (Um mil e trinta e sete 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.: 58281 Nr: 1399-89.2015.811.0088

 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: GUSTAVO HENRIQUE ALVES KOZERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GUSTAVO HENRIQUE ALVES KOZERA, 

Cpf: 12235206689, Rg: MG18530889, 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$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta 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

Carlos Alexandre Tiemann Distribuidor Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74699 Nr: 1284-63.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUÉTULI HOLANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pela autora à ref. 13.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73542 Nr: 552-82.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darliane Souza da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Vistos etc.

Intimem-se as partes, para especificarem as provas que eventualmente 

pretendam produzir, arrolando eventuais, justificando concretamente a 

pertinência de cada prova, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 74833 Nr: 1361-72.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

 Aguarde-se o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento 

interposto pela autora à ref. 08.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59428 Nr: 255-46.2016.811.0088

 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): JAYNE CRISTINA DE SOUZA SILVA, ANTONIO 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101-A

 Designo a data de 29 de agosto de 2018, às 14 horas, para a audiência 

de Instrução e Julgamento, oportunidade em que as testemunhas 

arroladas tempestivamente pelas partes serão ouvidas, sendo que o 

denunciado será interrogado ao término da instrução, depois de inquiridas 

todas as testemunhas, nos termos do artigo 400 do mesmo Diploma Legal, 

para que lhe seja possibilitado o efetivo exercício de autodefesa.Justifico 

a data em razão da lotada pauta de audiências deste juízo. Ante o declínio 

do advogado nomeado (ref.91), desde já, nomeio para prosseguir na 

defesa da ré, como defensor dativo o douto causídico militante nesta 

comarca Dr. Romildo de Paiva, o qual deverá ser intimado para 

comparecer a audiência de instrução.Intimem-se a acusada, as 

testemunhas de acusação e defesa, bem como o advogado dativo.Ciência 

ao Ministério Público.Desde já determino a expedição de carta precatória 

para interrogatório da ré e eventuais testemunhas residentes em outras 

Comarcas.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70979 Nr: 4728-41.2017.811.0088

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARKO ADRIANO KREFTA - 

OAB:22427-O/MT

 Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na 

denúncia para o fim de: a)CONDENAR o réu ANDERSON MARTINS DA 

SILVA pela prática do crime previsto no artigo 129, § 9º do Código Penal, 

com implicações da Lei nº 11.340/06;b)CONDENAR o réu ANDERSON 

MARTINS DA SILVA pela prática do crime previsto no artigo 148, §2º, do 

Código Penal, com implicações da Lei nº 11.340/06;c)ABSOLVER o réu 

ANDERSON MARTINS DA SILVA da prática do crime previsto no artigo 

213, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso II, CPP;CONDENO, 

ainda, o réu ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 

804 do Código de Processo Penal.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59428 Nr: 255-46.2016.811.0088

 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): JAYNE CRISTINA DE SOUZA SILVA, ANTONIO 

CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMILLE FERNANDA 

FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101-A

 Intimo a defesa do denunciado ANTÔNIO CORDEIRO acerca da decisão 

de referência 135.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62996 Nr: 2616-36.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDES DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO FERNANDES DE MATOS, Rg: 

1132510-0, Filiação: Dorvalino Fernandes de Matos e Maria Amelia 

Fernandes, data de nascimento: 18/11/1948, brasileiro(a), natural de Santa 

Cruz do Rio Pardo-SP, casado(a), serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO ACERCA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial de ref.50.Designo 

audiência admonitória para o dia 12 de dezembro de 2018, às 

17h00min.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intime-se o recuperando por via editalícia, 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, 23 de agosto de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51048 Nr: 1810-40.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Intimo a parte executada pra se manifestar nos termos do provimento 

068/2018, para querendo, apresentar impugnação ou recurso, no prazo 
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de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 77253 Nr: 2939-70.2018.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESA DE JESUS BARBOSA CARVALHO.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELI FELBER - OAB:10623/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o atendimento da determinação retro (ref. 9), delibero pelo 

prosseguimento do feito.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Trata-se de ação para concessão de benefício previdenciário – 

aposentadoria rural por idade, proposta por TERESA DE JESUS BARBOSA 

CARVALHO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

– INSS.

Acostados à inicial vieram documentos.

Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, nos termos do 

artigo 334 do CPC, em virtude da ausência de instalação de CEJUSC na 

Comarca. Frisa-se que a participação do juiz em referida audiência é 

desaconselhável, por violar o princípio da confidencialidade. De mais a 

mais, o réu, ente público, não pode transacionar.

 Cite-se a parte requerida, com as advertências legais para, querendo e 

no prazo legal, responder a presente ação, devendo, para tanto, serem 

observados os termos do convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso e a Procuradoria Geral Federal.

Na hipótese de a contestação apresentar preliminares ou documentos, 

intime-se a autora para impugnação, no prazo de 15 dias.

Na sequência, intimem-se as partes a especificar as provas que 

eventualmente pretendam produzir em audiência, justificando 

concretamente a pertinência de cada uma, sob pena de indeferimento. 

Prazo: cinco dias.

Após, conclusos para saneamento.

Intimações e diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69390 Nr: 3570-48.2017.811.0088

 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): ABILIO GENOATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7456 B

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos, intimando a parte requerida para manifestar-se acerca da 

petição de ref. 23, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 60309 Nr: 697-12.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR DEMENECK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréia C. Medeiros 

Rodrigues - OAB:9.831, Julio Cesar P. Rodrigues - OAB:7437

 Nos termos da legislação vigente e provimento 57/2007-CGJ, impulsiono 

os autos intimando a parte autora para manifestação acerca da petição de 

ref. 33, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 63846 Nr: 3304-95.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECOLOGICA SERVIÇOS TECNICOS EIRELI EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública do Município 

de Aripuanã em face de Ecológica Serviços Técnicos Eireli EPP.

A exequente pediu a extinção do processo, em virtude do cancelamento 

da Certidão de Dívida Ativa n. 119/2016 (ref.15).

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO, ante o 

cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, com fulcro no artigo 26 da Lei 

de Execução Fiscal.

 Sem custas, considerando o teor do artigo 39, da Lei de Execução Fiscal.

 PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Oportunamente, arquivem-se.

Demais diligências necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 76448 Nr: 2425-20.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAMERTEC TERRAPLANAGEM LTDA ME, 

KARINA RODRIGUES DOS SANTOS, MARCIO ZIMMERMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora, por seu advogado, para que apresente os dados 

da parte requerida em consonância com o Provimento nº. 61/2017-CNJ, ou 

justifique a impossibilidade, no prazo de quinze dias, sob as penas da lei.

Cumpra- se.

Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51173 Nr: 1939-45.2012.811.0088

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL AGUIAR BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA VORTMANN 

FABRIN - OAB:21918/O, ELVES MARQUES COUTINHO - OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte autora para, querendo, se 

manifestar requerendo o que entender por direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 51048 Nr: 1810-40.2012.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO TORREMOCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA MEDEIROS 

RODRIGUES - OAB:9831/MT, JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES - 

OAB:7437/MT

 Vistos.

Defiro em parte os requerimentos da exequente de fls. 22 e determino:

1. Expeça-se Alvará de Levantamento da quantia depositada às fls. 15, 

em favor da parte exequente e na conta indicada na referida petição, 

observando-se as disposições do provimento nº 61/2018 – CNJ.

2. Após a efetivação do levantamento do valor acima mencionado, 

intime-se o executado, por seu advogado, para que manifeste-se quanto 

ao valor remanescente do débito, consoante depreende-se do cálculo 

apresentado pela exequente às fls. 23, devendo requerer o que de direito, 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei.
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 3. Quanto ao pedido de RENAJUD, a título de reforço da penhora, 

postergo a sua análise para após a manifestação da parte executada.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32355 Nr: 893-94.2007.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. D. ROZO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): M. D. ROZO-ME, CNPJ: 02222478000191. 

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: 19/06/2007.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de M. D. 

ROZO-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1005/2007.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/03/2007

 - Valor Total: R$25.945,11 - Valor Atualizado: R$25.945,11 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o pedido de fl. 26, devendo ser realizada 

a citação por edital, da parte executada.Desde já, nomeio como curador 

especial da executada, o nobre causídico militante nesta comarca Dr. 

Moacir Pereira dos Santos, o qual deverá ser intimado da nomeação, 

devendo apresentar peça cabível no prazo legal.Com a juntada da 

respectiva peça processual, intime-se a parte exequente, para que 

requeira o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.Cumpra-se e expeça-se o necessário.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 05 de julho de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59423 Nr: 29289-44.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S D LOPES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): S D LOPES E CIA LTDA, CNPJ: 

14022846000137. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO ACERCA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial de ref.47.Designo 

audiência admonitória para o dia 12 dedezembro de 2018, às 

16h30min.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intime-se a empresa por via editalícia, 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, 23 de agosto de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62998 Nr: 2618-06.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEVISON MAGNO DO NASCIMENTO DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEVISON MAGNO DO NASCIMENTO 

DIAS, Filiação: Maria de Lurdes Dias do Nascimento e Antonio Raimundo 

do Nascimento Neto, data de nascimento: 17/06/1980, brasileiro(a), natural 

de Cacoal-RO, viúvo(a), marceneiro, Telefone 92358043. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO ACERDA DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA

Despacho/Decisão: Vistos etc.Acolho a cota ministerial de ref.45.Designo 

audiência admonitória para o dia 12 dedezembro de 2018, às 

16h00min.Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências deste 

Juízo. Intime-se o recuperando por via editalícia, 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, 23 de agosto de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Comarca de Brasnorte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66865 Nr: 2276-22.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDRPOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NF-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDINHO COLUSSI - OAB:4722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar tendo 

como objeto os bens descrito na inicial.

Com efeito, os documentos acostados à inicial demonstram a relação 

contratual, bem como a inadimplência do devedor e a constituição em 

mora.

Por outro lado, há o justo receio de que a parte autora sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e possibilidade de sua ocultação, objetivando 

impedir a aplicação do ordenamento jurídico.

Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA, vez que 

cumpridos os requisitos do art. 300 do NCPC.

Expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a 

parte autora, na pessoa de seu representante legal e/ou pessoa 

autorizada pela parte autora.

Caso seja possível, o Oficial de Justiça deverá citar a parte requerida, 

quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, para 

responder a ação no prazo legal.

Defiro desde já, reforço policial, acaso necessário.

Intime-se.

 Cumpra-se servindo o presente como (mandado de busca e apreensão/ 

notificação/ofício/precatória/ mandado).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56149 Nr: 345-52.2015.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR APARECIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MOTOGROSSENSE S/A 

- ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO RAFAEL LANZARINI - 

OAB:18821/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56871 Nr: 633-97.2015.811.0100

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ALEXANDRE FELIPE 

VIANA MUNDURUCA - OAB:16664/O

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72412 Nr: 2061-12.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSP, JGF, AMDO, WBMS, JJDS, PRDO, 

ECDSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA - 

OAB:11443-MT, Ellen Adriana Rodrigues Conti - OAB:21998-O, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Vistos etc.

Intime-se o MP acerca do pedido de revogação de prisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65670 Nr: 1491-60.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): RAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 72544 Nr: 2146-95.2018.811.0100

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

2º Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTANIEL COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pablo Pinheiro Marques 

Varanda - OAB:OAB/MT 17.874, Samuel de Oliveira Varanda - 

OAB:OAB/MT 22.973

 Intimação dos réus, nas pessoas de seus advogados, para 

comparecerem a audiência de inquirição da testemunha INÊS SCHMIDT, 

que foi designada pelo Juízo de Brasnorte-MT, para a data de 26 de 

setembro de 2018, às 14h00min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64959 Nr: 1077-62.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabio Oliveira Dutra - 

OAB:292207, ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB:205961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 57778 Nr: 910-16.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, MSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino a conversão do feito em cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o requerido para pagamento no prazo de 03 dias, sob pena de 

penhora online.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55462 Nr: 96-04.2015.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JVB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ninive Ziliene Pereira Carneiro 

- OAB:OAB/MT 18815A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59717 Nr: 446-55.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VSDL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANNE MARIA KUNST 

TALASKA - OAB:7987

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.
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Trata-se ACORDO JUDICIAL referente À GUARDA/ALIMENTOS/VISITAS.

O MP se manifestou favorável à homologação por sentença de mérito.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

HOMOLOGO o acordo formulado pelas partes, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o processo, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, III, b do NCPC e § 1º do artigo 9º, da 

Lei nº. 5.478/68.

Sem custas judiciais e/ou despesas processuais por serem pobres no 

sentido da lei.

Em razão da preclusão lógica, a sentença transita em julgado neste ato.

Intimem-se as partes.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69299 Nr: 297-88.2018.811.0100

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CTDCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JA, IdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 Assim sendo, diante do que foi pontuado e comprometido pela mãe das 

crianças, bem como em consonância com o parecer ministerial (ref.: 21), 

DETERMINO O IMEDIATO DESACOLHIMENTO INSTITUCIONAL dos menores 

JULIENE ANTUNES DA SILVA (09 anos de idade), NAYANE ANTUNES DA 

SILVA (05 anos de idade) e CLEBER ANTUNES DA SILVA (04 anos de 

idade) e suas reintegrações familiares junto à genitora a Sra. Juliana 

Antunes.Por consequência, expeçam-se as competentes Guias de 

Desligamentos Institucionais dos mencionados menores.Ademais, 

determino o acompanhamento dos menores e da sua genitora pela equipe 

interdisciplinar deste Juízo (Assistente Social e Psicóloga) pelo período de 

6 (seis) meses, devendo ser encaminhado relatório bimestral para juntada 

ao feito, devendo-se, para isso, proceder a intimação da referida Equipe, 

acerca ao teor desta decisão.Intime-se à Coordenadora da Casa Lar 

Gabriel Mateus, para conhecimento do ora deliberado e tomada das 

devidas providências.Cientifique o representante do Ministério Público. No 

mais, ante ao teor da petição contida à ref.: 59, revogo a nomeação 

contida à ref.: 44.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o adequado 

e, servindo a cópia desta decisão como o necessário mandado/carta/carta 

precatória/ofício.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64862 Nr: 1013-52.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO JOSÉ LIPSCH - 

OAB:23383/O, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 Vistos etc.

 Encerrada a instrução, DETERMINO a abertura de vistas dos autos à 

Defesa no prazo legal de 05 dias, para apresentações das Alegações 

Finais na forma de memoriais escritos. Em seguida, voltem-me os autos 

conclusos para sentença.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Serve a presente decisão como 

(mandado/oficio/precatória).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50273 Nr: 1205-92.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NILSON GOMES DA SILVA. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de NILSON GOMES DA SILVA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de quantia de R$ 

1.293,37 (um mil duzentos e noventa e três reais e trinta e sete 

centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

386/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/11/2011

 - Valor Total: R$ 1.293,37 - Valor Atualizado: R$ 1.293,37 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ao tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 

20), DETERMINO que se proceda conforme o requerido, em observância à 

legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o adequado, 

se for o caso e, servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De Campo Novo dos 

Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.Pedro Davi BenettiJuiz de 

Direito em Substituição Legal

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 20 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50436 Nr: 1368-72.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME ANTONIO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIME ANTONIO GONÇALVES, Cpf: 

17296668920. 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: 28/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de JAIME ANTONIO GONÇALVES, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de Imposto Territorial, 

Taxa de Expediente, na quantia de R$ 8.662,64 (oito mil seiscentos e 

sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos)., inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 326/2011, 327/2011, 328/2011, 

329/2011 (MAIS 4 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/11/2011

 - Valor Total: R$ 8.662,64 - Valor Atualizado: R$ 8.662,64 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Ao tempo que em DEFIRO o 

pedido retro, DETERMINO que se proceda conforme o requerido, em 
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observância à legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo 

o adequado, se for o caso e, servindo a cópia deste despacho como o 

necessário mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De Campo 

Novo dos Parecis para Brasnorte, 21 de junho de 2018.Pedro Davi 

BenettiJuiz de Direito em Substituição Legal

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 20 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50406 Nr: 1338-37.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IATU ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IATU ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 36934255000179. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de IATU ENGENHARIA 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Imposto sobre serviços, na quantia de R$ 13.521,67 

(treze mil quinhentos e vinte e um reais e sessenta e sete centavos)., 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 598/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/11/2011

 - Valor Total: R$ 13.521,67 - Valor Atualizado: R$ 13.521,67 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Ao tempo que em DEFIRO o 

pedido retro, DETERMINO que se proceda conforme o requerido, em 

observância à legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo 

o adequado e servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De Campo Novo dos 

Parecis para Brasnorte, 21 de junho de 2018.Pedro Davi BenettiJuiz de 

Direito em Substituição Legal

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 20 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50275 Nr: 1207-62.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES ANGOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSE ALVES ANGOLA, Cpf: 

92904963804, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 16/12/2011.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de JOSE ALVES ANGOLA, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de a quantia de R$ 

1.578,44 (um mil quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e quatro 

centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

389/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 30/11/2011

 - Valor Total: R$ 1.578,44 - Valor Atualizado: R$ 1.578,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ao tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 

25), DETERMINO que se proceda conforme o requerido, em observância à 

legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o adequado, 

se for o caso e, servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De Campo Novo dos 

Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.Pedro Davi BenettiJuiz de 

Direito em Substituição Legal

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 20 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 4377 Nr: 9-73.2000.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA, 

ANTÔNIO LAUDIR BARBOSA, Luiz Carlos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ABS ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA, 

CNPJ: 02585499000171, Inscrição Estadual: 13.182.449-0, atualmente em 

local incerto e não sabido ANTÔNIO LAUDIR BARBOSA, Cpf: 

62388975972, Rg: 6/R-2.75.932, Filiação: Alfredo Barbosa e Laides 

Macedo Barbosa, data de nascimento: 13/06/1967, natural de Bom 

Jesus-RS e atualmente em local incerto e não sabido LUIZ CARLOS DA 

SILVA, 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: 01/11/2000.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT em face de ABS 
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ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA, ANTÔNIO LAUDIR BARBOSAE OUTROS, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de a quantia de R$ 

72.619,18 (setenta e dois mil seiscentos e dezenove reais e dezoito 

centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1166/2000.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/09/2000

 - Valor Total: R$ 72.619,44 - Valor Atualizado: R$ 72.619,44 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ao tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 

142), DETERMINO que se proceda conforme o requerido, em observância 

à legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o adequado, 

se for o caso e, servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De Campo Novo dos 

Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.Pedro Davi BenettiJuiz de 

Direito em Substituição Legal

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 20 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56756 Nr: 593-18.2015.811.0100

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO - OAB:11524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B, RAFAEL GIL SILVA - OAB:20303, Silvio César dos 

Santos - OAB:B-7806

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para requerer o que for de direito no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63012 Nr: 2297-32.2016.811.0100

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FABIANO PEREIRA MILANEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELISANGELA DA SILVA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

Intime-se o representante do MP para comparecimento na audiência.

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19632 Nr: 324-57.2007.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI CARLOS JOSÉ DE SOUZA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 Revogo a decisão fls.85/86 quanto a constrição de bens, intime-se o 

autor para requeira o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob 

pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53744 Nr: 612-58.2014.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MANTOAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB: 10.661 - MT, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Em vista da certidão fl.151 que atesta a inércia das partes, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de costume.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22983 Nr: 689-43.2009.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA SANTANA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIS DE ALMEIDA 

AVELAR - OAB:MT 9721-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691/MT

 Em vista da regularização da representação processual nos autos, 

intime-se o autor para requeira o que lhe for de direito, no prazo de 

5(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62962 Nr: 2267-94.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAIANE COELHO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAM KELVYN DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 03 (três) dias, pague o débito, prove 

que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

retornem os autos conclusos para realização da penhora online.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar autoriza a prisão civil 

do alimentante, já que compreende as 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após o prazo para 

pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não 

for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intime-se o representante do Ministério Público para requerer o que for de 

direito.

Intime-se a parte requerente.

CUMPRA-SE, servindo a presente como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63908 Nr: 386-48.2017.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GME, JBME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA RODRIGUES DA 

SILVA LANZARINI - OAB:15446

 Vistos etc.

Intime-se o representante do Ministério Público para apresentação de 

manifestação no prazo legal.

Com o retorno dos autos, remetam-se os autos à distribuição para 

correção da classe processual para ação de alimentos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58383 Nr: 1064-34.2015.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Foi determinada a citação do devedor para efetuar o pagamento da dívida 

alimentar correspondente às parcelas em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo.

Devidamente citado, conforme certidão do oficial de justiça à ref. 30, o 

executado, não apresentou comprovante de pagamento, nem justificativa 

sobre a impossibilidade de fazê-lo.

A parte exequente apresentou planilha atualizada com os valores da 

dívida, bem como pugnou pela decretação da prisão civil do executado 

(ref. 35).

 No mesmo sentido o representante do MP pugnou pela prisão civil do 

executado à ref. 26.

Ante o exposto, fundamento e decido.

Diz a Constituição Federal:

"Art. 5° - ...

LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 

inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do 

depositário infiel.”

Com relação a essa pretensão, a melhor orientação jurisprudencial é no 

sentido de se admitir a prisão pelo não pagamento das três últimas 

prestações anteriores ao ajuizamento da ação, se inescusável a omissão 

do devedor e as parcelas vencidas e não pagas no curso da execução 

considerar-se-ão incluídas no pedido, independentemente de declaração 

expressa do exequente.

 Ante o exposto, com fulcro no art. 528, § 3º do NCPC, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL do executado, o qual deverá ser recolhido em cela diversa 

dos presos comuns por se tratar de prisão civil, com as cautelas de estilo, 

pelo prazo de 60 dias ou até que cumpra a obrigação em sua totalidade.

 Expeça-se o competente mandado de prisão civil.

Cumpra-se servindo a presente decisão como mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59159 Nr: 248-18.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, NGR, CGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503, Tessaline Luciana Higuchi Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Determino o cadastramento no sistema apolo da advogada constituída nos 

autos para patrocinar os interesses do exequente.

Ato contínuo, determino a intimação do exequente para apresentação de 

planilha atualizada do valor da dívida, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 62145 Nr: 1786-34.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WBDS, ELIANE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVI BARCELAR DA LUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/0

 Vistos etc.

As partes estabeleceram acordo à ref. 17 dos autos e requereram a 

homologação do mesmo.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

Sem custas judiciais.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Nada mais sendo requerido no prazo legal, arquivem os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 61663 Nr: 1534-31.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WBDS, ES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DBDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20303/O

 Vistos etc.

Na petição retro a própria parte exequente noticia que o débito fora 

quitado integralmente.

 O NCPC prevê o que segue:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

II - a obrigação for satisfeita;

Diante do exposto, declaro EXTINTA a presente EXECUÇÃO em razão do 

pagamento, nos termos do art. 924, inciso II do NCPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

Transitado em julgado neste ato, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59162 Nr: 250-85.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 Vistos etc.

Intime-se o representante do Ministério Público para apresentação de 

manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71696 Nr: 1818-68.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: APMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM - 
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OAB:21907/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Na petição à ref. 05 a parte autora postulou pela desistência do feito.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Fundamento e decido.

Diante do exposto, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil homologo a desistência da ação, para declarar extinto o 

processo sem resolução do mérito.

Custas pela parte autora, se houver.

Sem honorários advocatícios.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias e as anotações de 

estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71279 Nr: 1543-22.2018.811.0100

 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: RDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, prove 

que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

retornem os autos conclusos para realização da penhora online.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar autoriza a prisão civil 

do alimentante, já que compreende as 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após o prazo para 

pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não 

for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intime-se o representante do Ministério Público para requerer o que for de 

direito.

Intime-se a parte requerente.

Após o cumprimento das determinações anteriores, remetam-se os autos 

à distribuição para correção da classe processual para execução de 

alimentos.

CUMPRA-SE, servindo a presente como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70846 Nr: 1267-88.2018.811.0100

 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: EKDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, prove 

que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

retornem os autos conclusos para realização da penhora online.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar autoriza a prisão civil 

do alimentante, já que compreende as 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após o prazo para 

pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não 

for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intime-se o representante do Ministério Público para requerer o que for de 

direito.

Intime-se a parte requerente.

Após o cumprimento das determinações anteriores, remetam-se os autos 

à distribuição para correção da classe processual para execução de 

alimentos.

CUMPRA-SE, servindo a presente como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70842 Nr: 1266-06.2018.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EML, YVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LVG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a justiça gratuita requerida.

Intime-se o executado para que, em 3 (três) dias, pague o débito, prove 

que o fez ou justifique a impossibilidade de efetuar o pagamento.

Não satisfeito o débito ou não apresentada justificativa no prazo supra, 

retornem os autos conclusos para realização da penhora online.

Deverá constar da intimação que o débito alimentar autoriza a prisão civil 

do alimentante, já que compreende as 03 (três) prestações anteriores ao 

ajuizamento da execução, podendo ser decretada se, após o prazo para 

pagamento, o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não 

for aceita (art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil).

Intime-se o representante do Ministério Público para requerer o que for de 

direito.

Intime-se a parte requerente.

Após o cumprimento das determinaçõe anteriores, determino a remessa 

dos autos à distribuição para correção da classe processual para 

execução de alimentos.

CUMPRA-SE, servindo a presente como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60934 Nr: 1088-28.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Marciene Mendes da Silva, Milena Mendes Camim, 

Matheus Mendes Camim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abidomar Camim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de ref. 30, verifico que o processo encontra-se 

indevidamente paralisado e sem movimentação por inércia da parte autora 

por mais de 30 (trinta) dias.

Nesses casos o Novo Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, 

incisos II e III, o juiz proferirá sentença.

Diante do exposto, julgo EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

com fulcro no disposto no art. 485, inciso III, do NCPC.

Custas processuais pela parte autora, se houver.

 Não sendo mais nada requerido pelas partes no prazo legal, certifique-se 

o trânsito em julgado e, após, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63480 Nr: 126-68.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BALAS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 
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Conti - OAB:21998-O

 Vistos etc.

As partes estabeleceram acordo à ref. 56 dos autos e requereram a 

homologação do mesmo.

É o relatório do necessário. Fundamento e decido.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

Sem custas judiciais.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconheço o trânsito em julgado desde 

já.

Nada mais sendo requerido no prazo legal, arquivem os autos com as 

baixas necessárias e as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 59126 Nr: 238-71.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de ref. 60.

Intime-se a requerente por meio de seu advogado via DJE, para requerer o 

que for de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54659 Nr: 1184-14.2014.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDSP, JBDJ, MV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B, LEONARDO MORAES GONÇALVES - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

Intime-se o representante do Ministério Público para comparecimento em 

audiência.

Expeça-se o necessário.

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67904 Nr: 2970-88.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SGMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSM, MAdSB, JRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16261

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

Intime-se o representante do MP para comparecimento na audiência.

Postergo a análise dos pedidos liminares.

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53389 Nr: 298-15.2014.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE DE BARROS TANGERINO NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DAIANE DE BARROS TANGERINO 

NEUMANN, Cpf: 03217877144, Rg: 2071267-7, Filiação: Benedita Luiza de 

Barros e Neidival Luciano Tangerino, data de nascimento: 13/07/1989, 

brasileiro(a), autonoma. 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: 28/02/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de DAIANE DE BARROS 

TANGERINO NEUMANN, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de quantia de R$ 2.509,27 (dois mil quinhentos e nove reais e vinte 

e sete centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 545/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/02/2014

 - Valor Total: R$ 2.509,27 - Valor Atualizado: R$ 2.509,27 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ao tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 

28), DETERMINO que se proceda conforme o requerido, em observância à 

legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o adequado, 

se for o caso e, servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De Campo Novo dos 

Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.Pedro Davi BenettiJuiz de 

Direito em Substituição Legal

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 20 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 24881 Nr: 1117-88.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. D. REBECA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

SUBPROCURADOR GERAL DA SUBPROCURADORIA FISCAL - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO
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PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): J. D. REBECA - ME, CNPJ: 

02569219000131. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/10/2010.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO/MT em face de J. D. 

REBECA - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

quantia de R$ 4.608,43 (quatro mil seiscentos e oito reais e quarenta e 

três centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 8084/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/10/2010

 - Valor Total: R$ 4.608,43 - Valor Atualizado: R$ 4.608,43 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ao tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 

40), DETERMINO que se proceda conforme o requerido, em observância à 

legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o adequado, 

se for o caso e, servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De Campo Novo dos 

Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.Pedro Davi BenettiJuiz de 

Direito em Substituição Legal

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 20 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70859 Nr: 1281-72.2018.811.0100

 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: EURE KAROLINE DOS PRAZERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER BONAZZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

Intime-se o representante do MP para comparecimento na audiência.

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54547 Nr: 1114-94.2014.811.0100

 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: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARA TONEZER - OAB:9074/A

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para requerer o que for de direito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58697 Nr: 96-67.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Adriana Rodrigues 

Conti - OAB:21998-O

 Vistos etc.

Inicialmente, registro que o acusado, devidamente citado ofereceu 

resposta à acusação, impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados 

pelo Ministério Público, por meio da sua defensora constituída (ref.: 21).

Contudo, no presente momento processual, antes do encerramento da 

fase instrutória, não se pode corroborar as alegações da defesa. Em 

outras palavras, não se pode, de logo, decretar a absolvição sumária do 

acusado, na forma do artigo 397, do CPP, já que os autos não permitem a 

constatação inequívoca de quaisquer das hipóteses arroladas no referido 

dispositivo legal.

 Outrossim, sob a ótica processual, em análise, mais uma vez sumária, 

observo inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 395, do CPP. 

Assim, razão não há, então, para impedir o processamento da pretensão 

punitiva estatal, em decisão meramente extintiva, sem análise do mérito.

Logo, não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, pois que, ainda 

pendente instrução probatória e, inexistindo qualquer defeito processual a 

exigir a extinção da ação, alegado ou não pela defesa, impõe-se o 

prosseguimento do feito.

Isso posto, DESIGNO a audiência de instrução e julgamento para a data de 

25 de setembro de 2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, a defensora constituída Dra. Ellen Adriana 

Rodrigues Conti, OAB-MT 21998/0 (ref.: 18), o representante do Ministério 

Público, bem como as testemunhas da acusação e da defesa.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60766 Nr: 977-44.2016.811.0100

 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: SERGIO ROBERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adileusa Luiz Batista Roberto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristianne Maria Kunst talaska 

- OAB:7987-MT, WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante a certidão de ref. 26, DETERMINO a intimação da parte autora para 

requerer o que for de direito no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do 

feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56973 Nr: 670-27.2015.811.0100

 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: CAVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 
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LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Ante o desconhecimento do paradeiro do requerido, devidamente 

comprovado nos autos, DETERMINO a intimação via EDITAL.

Expeça-se o necessário.

Após, certifique-se o trânsito em julgado.

Em seguida, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 60501 Nr: 803-35.2016.811.0100

 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: ORDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para requerer o que for de direito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 55489 Nr: 105-63.2015.811.0100

 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: CMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NINIVI ZILIENE PEREIRA 

CARNEIRO ! - OAB:18.815-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniella Maia Dutra - 

OAB:18410/B

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

Intime-se o representante do MP para comparecimento na audiência.

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16896 Nr: 803-21.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Djalma Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS DIAS - 

OAB:22.566/MT

 Vistos etc.

Em razão do teor do ofício contido à fl. 311, REDESIGNO a audiência de 

instrução e julgamento (art. 411, do CPP), para a data de 11 de outubro de 

2018 às 14h00min.

Intimem-se: o acusado, o defensor nomeado (fl. 296), o representante do 

Ministério Público, bem como as testemunhas faltantes, tendo em vista o 

teor da certidão à fl. 309 dos autos.

Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/carta/carta precatória/notificação/ofício.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 71650 Nr: 1786-63.2018.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabison Miranda Cardoso - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao "site" do E. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, constatei que a carta precatória de Citação e Intimação (ref. 

06 ), foi distribuída para o Juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Lucas do 

Rio Verde - MT, sob o número 4471-14.2018.811.045, código 157744 e 

encontra - se aguardando ato da Secretaria.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 66865 Nr: 2276-22.2017.811.0100

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDRPOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NF-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CANDINHO COLUSSI - OAB:4722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado, para que 

recolha a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado, de 

acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no seguinte endereço 

eletrônico: http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo 

juntar comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 25270 Nr: 52-24.2011.811.0100

 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: GRB, ERDMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO 

- OAB:11991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO REQUERENTE, na pessoa de seu advogado, da decisão a 

seguir transcrita, manifestando-se em 05 (cinco) dias, requerendo o que 

entender de direito, sob pena do retorno dos autos ao arquivo: "Vistos etc. 

DEFIRO o pedido de fls. 43/44 e DETERMINO o desarquivamento dos autos. 

Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 50641 Nr: 174-03.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCÁRIO MORRO GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEONISIO JORGE ANDRZEJEWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130-MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de citação, de acordo com a tabela 

de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do Tribunal de Justiça no 

e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53012 Nr: 1425-22.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO JURUENA -SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTO BARELLA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA! - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para que recolha a diligência do Oficial de 

Justiça para cumprimento do mandado de intimação da decisão de fl. 41, 

de acordo com a tabela de zoneamento vigente, a ser emitido pelo site do 

T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a  n o  e n d e r e ç o  n a  i n t e r n e t : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, devendo juntar 

comprovante aos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 69349 Nr: 337-70.2018.811.0100

 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: MdSFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILONES NEPOMUCENO - 

OAB:14764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Indefiro o pedido de citação por edital, uma vez que cabe à 

parte autora diligenciar para obter os dados e informações pertinentes que 

viabilizem o ajuizamento e o regular andamento do processo. Conforme 

jurisprudência consolidada, a citação ficta só é admissível quando 

comprovado nos autos a real impossibilidade de localização do paradeiro 

do réu, o que não ocorreu no presente caso. Diante do exposto, determino 

a intimação da parte autora para que informe o endereço do réu, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção do feito por abandono de causa. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58906 Nr: 182-38.2016.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MABDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O

 Vistos etc.

Intime-se o representante do Ministério Público para apresentação de 

manifestação no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68255 Nr: 3201-18.2017.811.0100

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOCLECIO ALVES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E 

DOS RECURSOS NATURAIS REN. IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN ADRIANA RODRIGUES 

CONTI - OAB:21998/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a embargante para que informe o código dos autos principais, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 68607 Nr: 3380-49.2017.811.0100

 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: ELIZANGELA FARIAS RÊGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLA MAIA DUTRA - 

OAB:18410/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 70632 Nr: 1143-08.2018.811.0100

 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: LW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): sAF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, entendo que para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a 

parte requerente deverá, em 05 (dias), apresentar, sob pena de 

indeferimento do benefício, documentos que comprovem a impossibilidade 

de pagamento das custas e despesas processuais, tais como cópia da 

carteira de trabalho, última declaração completa do imposto de renda, 

cópia do extrato bancário, etc.Ou ainda, no mesmo prazo, recolher as 

despesas e custas processuais iniciais, sob pena de baixa na 

distribuição, sem nova intimação.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 67170 Nr: 2488-43.2017.811.0100

 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: ETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo a petição inicial.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cite-se a parte requerida.

Intimem-se as partes para comparecimento em audiência de conciliação, 

com a presença da conciliadora credenciada, a ser marcada conforme 

disponibilidade em agenda pela Secretaria do Juízo.

Advirta-se 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 (art. 334, § 8º do NCPC).

C u m p r a - s e  s e r v i n d o  a  p r e s e n t e  d e c i s ã o  c o m o 

(mandado/notificação/ofício/carta/precatória).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 63510 Nr: 144-89.2017.811.0100

 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: Maria das Dores Ricardo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaciel Ferreira da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SOUZA DUTRA - 

OAB:15503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte requerente para requerer o que for de direito no prazo de 

05 dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23392 Nr: 1094-79.2009.811.0100

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILSON LUIZ MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONEI ANGELO DALLA ROSA, JOSÉ ARILDO 

BATISTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR CARDOSO DE 

CARVALHO NETO - OAB:16307, Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO MÜLLER - 

OAB:5.841-B

 Intime-se o requerido para que se manifeste acerca da petição 

fls.148/149, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de preclusão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21036 Nr: 374-49.2008.811.0100

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAR, GAE, JMAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Mendonça Faria - 

OAB:9.411-B, Wellington Cardoso Ribeiro - OAB:11.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 Defiro os pedidos ministerial fl.155 em seus termos e o requerido na 

petição fls.157/159 em seus termos. Após o retorno das diligências 

requisitadas, vista ao MPMT para que requeira o que for de direito no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão, sucessivamente, intime-se 

o autor para que requeira o que lhe for de direito, no prazo de 5(cinco) 

dias, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se, servindo como CARTA PRECATÓRIA, MANDADO, OFÍCIO.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51554 Nr: 1092-07.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELINHO DOS SANTOS KAPICH - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LELINHO DOS SANTOS KAPICH - ME, 

CNPJ: 01919943000266. 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: 26/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de LELINHO DOS SANTOS 

KAPICH - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

quantia de R$ 2.102,83 (dois mil cento e dois reais e oitenta e três 

centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

178/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2012

 - Valor Total: R$ 2.102,83 - Valor Atualizado: R$ 2.102,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Ao tempo que em DEFIRO o pedido retro (fl. 

13), DETERMINO que se proceda conforme o requerido, em observância à 

legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, expedindo o adequado, 

se for o caso e, servindo a cópia deste despacho como o necessário 

mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De Campo Novo dos 

Parecis para Brasnorte, 27 de junho de 2018.Pedro Davi BenettiJuiz de 

Direito em Substituição Legal

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 24 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51512 Nr: 1050-55.2012.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR ORTEGA - OAB:7086/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDIO DE SOUZA BUENO, Cpf: 

45918325115, Rg: 662.330-1, brasileiro(a), casado(a), pedreiro, Telefone 

31-9726-2583. 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: 26/12/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT em face de CLAUDIO DE SOUZA BUENO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de quantia de R$ 

1.971,48 (um mil novecentos e setenta e um reais e quarenta e oito 

centavos)., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

118/2012, 119/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/12/2012

 - Valor Total: R$ 1.971,48 - Valor Atualizado: R$ 1.971,48 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos em correição.Ao tempo que em DEFIRO o 

pedido retro (fl. 13), DETERMINO que se proceda conforme o requerido, 

em observância à legislação vigente.Às providências.CUMPRA-SE, 

expedindo o adequado, se for o caso e, servindo a cópia deste despacho 

como o necessário mandado/notificação/ofício/carta precatória/carta.De 

Campo Novo dos Parecis para Brasnorte, 21 de junho de 2018.Pedro Davi 

BenettiJuiz de Direito em Substituição Legal

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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 24 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50367 Nr: 1299-40.2011.811.0100

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE BRASNORTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio César dos Santos - 

OAB:B-7806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE GOMES DA SILVA, Cpf: 

22708405934, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, e com fulcro no art. 794, I, do CPC, JULGO 

EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo executivo, 

ante o pagamento do débito. Custas processuais e honorários 

advocatícios pelo executado.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.SIRVA a presente como 

Mandado/Notificação/Ofício/Carta Precatória.P.I.C.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 24 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52311 Nr: 728-98.2013.811.0100

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

MNWDS, PRISCILA DA SILVA WESCHENFELDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público - OAB:01

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PRISCILA DA SILVA WESCHENFELDER, 

Cpf: 04046204184, Rg: 1909679-8, Filiação: Jacir Hilário Weschenfelder e 

Cicera Maria da Silva, data de nascimento: 06/01/1992, brasileiro(a), 

natural de Brasnorte-MT, solteiro(a), do lar, Telefone 96646837 e 

atualmente em local incerto e não sabido MARIVALDO DA SILVA, 

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, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.Ciência 

ao Ministério Público.Sem custas e honorários advocatícios.P.R.I.C.Após o 

transcurso do prazo, ausente recurso, remeta-se ao arquivo com as 

baixas necessárias.Conrado Machado SimãoJuiz 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, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 24 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32093 Nr: 1837-20.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROBERTA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32111 Nr: 1854-56.2013.811.0110

 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: EDINA LUCAS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32121 Nr: 1864-03.2013.811.0110

 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: ANDREIA MOREIRA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32128 Nr: 1871-92.2013.811.0110

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ZELIA POLICARPO DE MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva
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 Cod. Proc.: 32180 Nr: 1921-21.2013.811.0110

 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: CLAUDIA APARECIDA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32198 Nr: 1939-42.2013.811.0110

 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: VALDENE DE PAULA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MISAEL LUIZ INÁCIO - 

OAB:12.227

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 32482 Nr: 216-51.2014.811.0110

 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 JOSE GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12124, KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 16122-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALLACE RIBEIRO BRAGA - 

OAB:5887-B

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Intimem-se as partes para apresentação de pareceres ou documentos 

elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 510, do CPC).

Transcorrido o prazo, façam-me os autos conclusos para deliberar acerca 

de julgamento de plano ou nomeação de perito, nos moldes do artigo 

supramencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 31276 Nr: 1041-29.2013.811.0110

 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: WANDERLEY VILELA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE VANDERLEI BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - OAB:17078/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR PARTE A PARTE: "DEFIRO o pedido de fls. 87, para determinar a 

intimação da representante/genitora do herdeiro o menor P.A.B.N.B., a Sra. 

VALDIRENE BRITO NOGUEIRA, para aportar aos autos cópia da certidão 

de nascimento e CPF do menor, bem como esclarecer sobre a efetivação 

do item 8 do acordo de folha 74/77; no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 40736 Nr: 1825-64.2017.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HONOFRE NOGUEIRA NETO, DAVANIR VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELIA MARTINI NOGUEIRA - 

OAB:7675MT

 Visto.

Decisão->Determinação.

Inicialmente, anoto que este Magistrado encontra-se atualmente lotado na 

Comarca de Campinápolis/MT e respondendo em cumulação pelas 

Comarcas de Novo São Joaquim/MT e Juizado Especial de Nova 

Xavantina/MT, desde maio do presente ano.

Considerando o teor da Portaria 52/2018-CGJ que determinou a realização 

de Correição Ordinária na Comarca de Novo São Joaquim/MT na data de 

17 de setembro de 2018, REDESIGNO a solenidade anteriormente 

aprazada para o dia 26 de NOVEMBRO de 2018, às 14h30min (horário de 

Cuiabá-MT).

EXPEÇA-SE o necessário para o fim de intimar/citar novamente as partes.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 33959 Nr: 45-60.2015.811.0110

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR MOURA DE MIRANDA, NEMIAS ALVES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IANDRA SANTOS MORAIS - 

OAB:16051/O/MT

 Nos termos do artigo 203, §4º do NCPC, bem como a CNGC, E 

CONSIDERANDO a informação prestada na certidão retro, bem como a 

devolução da carta precatória encaminhada para a Comarca de Novo São 

Joaquim, impulsiono o presente feito para expedir nova Carta Precatória, 

com a finalidade de interrogatório do réu, devendo ser informado o 

endereço contante a fl.313.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 34110 Nr: 128-76.2015.811.0110

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA CARDOSO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENIA CRISTINA BORGES - OAB: 

16122-A/MT, RAFAEL PEREIRA LOPES - OAB:16038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1128-76.2015.811.0110 Código: 34110

Vistos.

Sentença->Com Resolução do Mérito->Extinção da execução ou do 

cumprimento da sentença

Trata-se de pedido de Execução de Sentença proposta por Alzira Cardoso 

de Souza Silva, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS.

Houve a homologação dos cálculos apresentados, com determinação para 

expedição das RPV’s (fls. 127).

Em fls. 136/137, 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 
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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. 136/137.

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 

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43547 Nr: 1396-63.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSÉ 

ANTONIO GONÇALVES VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Despacho->Mero Expediente.

1 - Trata-se de Carta Precatória para penhora e avaliação de bens, bem 

como intimação do executado, conforme finalidade descrita às fls. 04.

2 - Verifico que a carta precatória preenche os requisitos dos artigos 250 

e 260 do CPC, dessa forma:

3 - Cumpra-se na forma deprecada.

4 - Alcançada a finalidade, devolva-se à origem, consignadas as 

homenagens deste Juízo.

5 – Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43547 Nr: 1396-63.2018.811.0110

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANIR MARIA GNOATTO VIANA, JOSÉ 

ANTONIO GONÇALVES VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO HENRIQUE DA FONSECA 

VITORINO - OAB:363392

 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 o pagamento da diligência do(a) oficial(a) de justiça, 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. Informo que a diligencia deve ser recolhida 

para cumprimento de mandado na zona rural, Distrito de São José do 

Couto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 42260 Nr: 781-73.2018.811.0110

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VML, SML

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

CERTIFICO para os devidos fins, que devido o acúmulo de serviço e o 

escasso número de funcionários não foi possível cumprir em tempo hábil 

as expedições na íntegra da decisão de fls. 16/17.

 Campinápolis -MT, 24 de agosto de 2018.

Wanessa dos Passos Farias

Gestora Judiciária Substituta

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 43043 Nr: 1134-16.2018.811.0110

 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: ALM, ZMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BATISTA DE FARIA - 

OAB:/GO 48315

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Considerando a nova sistemática do Código 

de Processo Civil em vigor, que prima pela solução consensual dos 

conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e 

membros do Ministério Público, e considerando ainda, o previsto no art. 

694 do mesmo Diploma, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 11 

de SETEMBRO de 2018 às 17h30min (horário de Cuiabá - MT), ocasião em 

que oportunamente se tentará uma conciliação amigável.CITAÇÃO DA 

REQUERIDA A requerida deverá ser citada acerca do teor da inicial, 

advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será de 15 (quinze) 

dias, contados da data : I - da audiência de conciliação ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o mesmo 

manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do CPC), devendo constar no 

mandado as advertências do art. 334, § 5º, 8º e 9º, CPC.Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu defensor, para comparecer na audiência 

designada (art. 334, § 3º CPC).Não sendo celebrado acordo na audiência 

previamente designada, e em sendo apresentada a contestação no prazo 

legal, dê-se vista à parte autora para impugnação em 15 (quinze) dias.O 

não comparecimento injustificado de qualquer das partes na audiência de 

conciliação, importará a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa 

(art. 334, § 8º do CPC).Ciência ao Ministério Público.Cite-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessár io.À secretar ia ,  para 

providências.Campinápolis – MT, 25 de julho de 2018.Ítalo Osvaldo Alves 

da SilvaJuiz Substituto

Comarca de Cláudia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91952 Nr: 1691-98.2016.811.0101

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PAULO VERGUTZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para informar o atual endereço do Requerido, 

no prazo de 10 (dez) dias ou requerer sua citação por edital.
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2. Com o endereço, cite-se.

3. Diligências necessárias.

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais), correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão e Citação, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 

correspondente ao zoneamento "Cláudia - Centro", bem como encaminhar 

a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 95145 Nr: 853-24.2017.811.0101

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA GALEANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMIRO JACINTO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEY GALEANO SALES - 

OAB:95437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA WERNER BILHALVA 

- OAB:12222/MT

 Ante o exposto, DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil e, 

consequentemente, REVOGO A LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE 

(ref. 16).Sem condenação em custas processuais e honorários 

advocatícios, por força do artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.Incabível 

reexame necessário, posto que a ordem foi denegada (art. 14, § 1º da Lei 

n. 12.016/2009).Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de 

estilo.Cláudia, 23 de agosto de 2018.THATIANA DOS SANTOSJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 90881 Nr: 1037-14.2016.811.0101

 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): SOLANGE APARECIDA BORGUEZAM, JOSE 

CARLOS BORGUEZAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (ID. 90881)

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.: 95970 Nr: 1260-30.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE MARISA MARCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORRONORTE BENEFICIAMENTO DE 

MADEIRAS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATALIAS DE LACORTE 

MOLINARI - OAB:21814/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (ID. 95970)

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.: 83069 Nr: 395-12.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 44525 Nr: 11-06.2001.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CIPRIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Gonçalves Pereira 

Nervo - OAB:OAB/MT 5368, SILVERIO GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:OAB-MT 4720-B

 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.: 49242 Nr: 206-44.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORCIL COMERCIAL EXPORTADORA DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:OAB-MT 9.106, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA 
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LIMA - OAB:3127-A/MT, Ozana Baptista Gusmão - OAB:MT/4.062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREA REBELLATTO 

ADORNO - OAB:22789/DF, ROBERTO MACHADO - OAB:11701/MT

 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.: 83055 Nr: 382-13.2014.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO -SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI PEREIRA CARPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, intime-se a parte Exequente para 

requerer o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80141 Nr: 449-46.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON LUNKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT

 Vistos.

1. Considerando a penhora POSITIVA conforme consulta ao sistema 

Bacenjud em anexo, intime-se a parte Executada para o oferecimento de 

embargos no prazo legal.

2. Intime-se.

3. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 99137 Nr: 2871-18.2017.811.0101

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREI CRISPIM MADEIRAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:11833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT 14.992-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 07/11/2018 às 13:40 

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.

 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

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Intimação dos executados, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais), correspondente ao zoneamento "União do Sul - Centro", bem como 

encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 104107 Nr: 1910-43.2018.811.0101

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRSdA, FSdA, FAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA WERNER BILHALVA - 

OAB:12222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ/MT, 

certifico que por esta secretaria foi designado o dia 07/11/2018 às 13:20 

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 e dar ciência ao MP.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80401 Nr: 724-92.2012.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante disso, converto a presente ação de reintegração de posse em 

ação de execução, nos termos do art. 4º do Dec.-Lei nº 911/69. 

Proceda-se às anotações pertinentes no Distribuidor. 2. Cite-se o 

executado no endereço de fl. 93 para, no prazo de 03 (três) dias, pagar 

integralmente a dívida, apurada no cálculo do credor, sob pena de imediata 

penhora de bens, prosseguindo-se nos ulteriores termos da execução 

(art. 829, NCPC). 3. Cientifique-se de que, independentemente de penhora, 

depósito ou caução, poderão opor embargos à execução, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da forma como dispõe o art. 915, do NCPC (art. 

920, parágrafo único, CPC). 4. Cientifique-se, ainda, que no prazo para 

embargos, reconhecendo o crédito do (s, a, as) exequente e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, poderá a parte executada 

requerer o pagamento do restante em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, caput, CPC). Se não efetuado o pagamento de quaisquer das 

parcelas então assumidas, será imposta ao executado, cumulativamente, 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas e o 

vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 

processo, com imediato reinicio dos atos executivos. Ademais, a opção 

pelo parcelamento importa a renúncia dos direito de opor os embargos 

(art. 916, §§ 5ª e 6ª, NCPC). 5. Fixo honorários advocatícios em favor do 

patrono do credor no valor correspondente a 10% do valor atualizado da 

dívida, que será reduzido à metade caso haja o pagamento integral no 

prazo mencionado no item “3” (art. 827, caput c/c §1º, do NCPC). 6. 

Certificado o não pagamento, deve o Sr. Oficial de Justiça, de posse da 

segunda via do mandado, proceder à penhora imediata de bens dos 

devedores, lavrando-se o respectivo auto, bem como proceder a 

avaliação dos bens penhorados, intimando na mesma oportunidade, a 

parte executada (art. 829, do NCPC). 7. Intimações e 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
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 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Intimação dos executados, devendo para 

tanto efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 360,00 (trezentos e sessenta 

reais), correspondente ao zoneamento "União do Sul - Industrial ", bem 

como encaminhar a Guia e o comprovante de pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53752 Nr: 335-44.2011.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON SEGANFREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 Autos nº 335-44.2011. (Id. 53752).

Embargos à Execução.

Embargante: Estado de Mato Grosso.

Embargado: Maicon Seganfredo.

Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública, cujo 

rito a ser adotado é o previsto nos artigos 534 a 535, do Código de 

Processo Civil.

2. Nos termos do art. 535 do CPC, intime-se a Fazenda Pública para 

apresentar impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, consoante as 

matérias previstas nos incisos I a VI.

3. Decorrido o prazo, sem impugnação, será requisitado o pagamento, nos 

termos do § 3º do mencionado artigo.

4. Apresentada impugnação, intime-se a parte Autora para apresentar 

manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

5. Intimem-se.

Cláudia, 23 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100047 Nr: 3334-57.2017.811.0101

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IJALDS, MDFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS-I

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY FERNANDA 

MELCHERT - OAB:18610/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos Virtuais (Id. 100047)Ação de Concessão de Benefício Assistencial 

ao Portador de DeficiênciaRequerente: MARIA DE FATIMA 

ALVESRequerido: INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIALVistos.1. (...) 3. Os pontos controvertidos são: a) a existência ou 

não de incapacidade para o trabalho, ou, sucessivamente, se há redução 

na capacidade de trabalho e em que grau; b) a qualidade de segurado do 

autor; c) cumprimento do período de carência. 4. As partes ficam cientes 

de que poderão pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no tocante aos 

pontos controvertidos fixados, no prazo de 05 (cinco) dias (art. 357, § 1º, 

CPC/2015).5. Defiro a produção de prova pericial, documental e 

testemunhal. 6. Para a prova pericial, designo como perita a Dra. SILVIA 

MARIZA TOGO ALBERTINI (CRM/MT 4.812), podendo ser encontrada Rua 

Campo Sales, n.º 1.317, Bairro Centro, nesta cidade, sob a fé de seu grau 

e independente de compromisso (Código de Processo Civil, artigo 422). 6.

(...).6.2 Intime-se as partes para apresentarem os requisitos a serem 

respondidos pelo perito nomeado, no prazo de 15 (quinze) dias.6.3 

Intime-se a perita para elaboração do laudo, observando os quesitos 

supra e os apresentados pelas partes. A perita deverá informar ao Juízo, 

com antecedência de 20 (vinte) dias, a data da realização da perícia, a fim 

de viabilizar a intimação das partes. Laudo em 20 (vinte) dias. 6.4 Juntado 

o laudo, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 96620 Nr: 1571-21.2017.811.0101

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR GIACHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TADEU MUCIO GALVÃO 

MARQUES VALLIM - OAB:4717

 Autos Virtuais (Id. 96620)

Execução Fiscal

Exequente: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Executado: VILMAR GIACHINI

Vistos.

SENTENÇA

I – RELATÓRIO

Trata-se de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO em face de VILMAR GIACHINI, visando a 

satisfação da C.D.A n. 20176725.

À fl. 08, a inicial foi recebida, sendo determinada a citação da Executada.

A Executada foi citada conforme fl. 16.

Às fls. 28/30, a exequente informou que foi regularizada a dívida mediante 

pagamento via administrativa. Assim, requereu a extinção do feito.

 É, em síntese, o Relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O artigo 924, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente.

Desse modo, o processo deve ser extinto, tendo em vista que a parte 

Exequente informou que houve a total satisfação do crédito, tendo 

postulado pela extinção do processo com resolução do mérito, conforme 

se vê às fls. 28/30.

III – DISPOSITIVO

Diante da satisfação da pretensão executória, com fundamento no art. 

924, II, do CPC, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução de mérito.

Levante-se a penhora havida nos autos em favor do executado para 

tanto, expeça-se alvará de levantamento do valor depositado em favor do 

executado ou de seu advogado, caso tenha poderes para tanto.

Sem custas, eis que a Exequente é isenta.

P.R. Desnecessária a intimação das partes.

 Arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 102027 Nr: 917-97.2018.811.0101

 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: JASS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdCSY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA SILVA DE 

ARAUJO - OAB:OAB/SP 69.095

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e, por 

conseguinte, DECRETO, por sentença, o divórcio do casal JOSÉ ALVES 

DOS SANTOS SILVA e NEIRIMADO CARMO SILVA YUYAMA, julgando 

dissolvida a sociedade conjugal existente entre ambos (art. 1.571, inciso 

IV, CC).Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado de 

averbação ao Ofício do Registro Civil, passando o cônjuge utilizar o nome 
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de solteiro: JOSÉ ALVES DOS SANTOS.Defiro os benefícios da justiça 

gratuita à requerida. Ante a concordância da requerida dos pedidos 

iniciais, condeno-a em custas processuais, nos termos do §1º, art. 90, do 

CPC, devendo ser observado o §3º do art. 98, do CPC.P.R.I.Após, 

obedecidas às formalidades da CNGC, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50885 Nr: 265-95.2009.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU DOS SANTOS FRANCO, NERI GELLER, 

JUDITE MARIA PICCINI GELLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:OAB/MT 15.687-A, EVARISTO ARAGÃO SANTOS - OAB:OAB/MT 

15.686-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, para 

cumprimento do Mandado de Intimação de Penhora, devendo para tanto 

efetuar o recolhimento de Guia de Diligência junto ao sitio do TJ/MT 

(emissão de Guias Online), no valor de R$ 20,00 (vinte reais), 

correspondente ao zoneamento "centro", bem como encaminhar a Guia e 

o comprovante de pagamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51519 Nr: 898-09.2009.811.0101

 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: ADRIANO RODRIGUES LEMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL NORTE TRANSPORTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PINHEIRO ALENCAR - 

OAB:MT 13619 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Gomes de Almeida - 

OAB:5985/MT

 Vistos.

1. Trata-se de cumprimento de sentença, restando a divergência pelo 

saldo controverso. Realizados os cálculos pela Contadoria Judicial, 

apurou-se o saldo devedor, incluídos os honorários advocatícios, na 

razão de R$ 3.229,97, valor esse homologado pelo Juízo à fl. 202.

Instada a efetuar o pagamento na forma do artigo 513 do CPC, a parte 

Requerida quedou-se inerte e o Autor apresentou novos cálculos às fls. 

205/206.

Ocorre que tais cálculos estão em desconformidade com o cálculo 

apresentado pela Contadoria, eis que está computando juros no valor da 

correção monetária, o que é vedado. A sentença foi clara em fixar juros 

de mora e correção monetária bem como as datas a partir de quando 

incidirão e o índice de atualização.

Assim, intime-se a parte Autora para apresentar o cálculo correto (R$ 

3.229,97), acrescido da multa e honorários advocatícios, previstos no 

artigo 523, § 1º do CPC, no prazo de 10 (dez) dias bem como requerer o 

que de direito.

2. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80719 Nr: 1058-29.2012.811.0101

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE MEURER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANANIAS NUNES DE OLIVEIRA, ANILSON 

NOGUEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O, TÂNIA MARA ROSA FINGER - OAB:OAB/MT 

9.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Defiro tão somente o ingresso no polo passivo de Edna Regina da Costa 

Lima, devendo a parte autora informar seu atual endereço para fins de 

citação. Ao Distribuidor para as anotações necessárias.

 2. Intime-se a parte autora para informar o atual endereço de Edna Regina 

da Costa Lima no prazo de 10 (dez) dias e com a informação, cite-se-a.

3. Indefiro a inclusão no polo passivo de Marisete Gomes de Oliveira, eis 

que ao que consta nos autos, o Requerido Ananias, seu esposo na época 

dos fatos, tão somente atuou como presidente do sindicato, intermediando 

a entrega dos lotes rurais.

4. Indefiro o pedido de conversão de reintegração de posse em 

manutenção de posse, eis que este Juízo indeferiu a liminar (fls. 127/129).

5. Se com a apresentação de contestação, for alegado preliminar e/ou 

juntada de novos documentos, intime-se a parte autora para querendo 

replicar, no prazo de 10 (dez) dias.

6. Em seguida, ou na hipótese de não aventada preliminar e/ou juntada de 

novos documentos, voltem conclusos para saneamento do feito.

7. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80375 Nr: 698-94.2012.811.0101

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIR LENTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS AVELINO DALLA LIBERA, 

SANTINA NEGRI DALLA LIBERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MOREIRA DE 

NEGREIRO - OAB:OAB/MT 3530-A

 Vistos.

1. Considerando que a parte Impugnante está na posse do imóvel, 

intime-se-a para informar nos autos quantos hectares de mata fechada 

possui o imóvel e quanto hectares de área produtiva. Prazo: 05 (cinco) 

dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 52575 Nr: 556-61.2010.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILDO ANDERLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAICON SEGANFREDO - 

OAB:OAB/MT 11.833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX PROVENZI - 

OAB:9984/MT

 Vistos.

1. Intime-se a parte autora para apresentar manifestação acerca da 

petição de fl. 169, no prazo de 10 (dez) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 80274 Nr: 592-35.2012.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:OAB-MT 10.604, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - 

OAB:30264/RS, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante disso, REJEITO o cumprimento de sentença, revogando a 

decisão de fl. 72, devendo a parte Autora utilizar da ação pertinente para 

cobrança do saldo devedor.Intime-se.Preclusa esta decisão, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo.Cláudia, 24 de agosto de 2018.THATIANA DOS 

SANTOSJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos
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 Cod. Proc.: 104719 Nr: 2202-28.2018.811.0101

 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: MGODS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Dias Cintra Mac 

Cracken - OAB:SP 314818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TÂNIA MARA ROSA FINGER - 

OAB:OAB/MT 9.501-B

 2. Designo o dia 24 de outubro de 2018, às 15:00 horas, para a entrevista 

com o(a) interditando(a).3. Cite-se e intime-se o interditando, inclusive para 

comparecimento à solenidade (artigo 751, Código de Processo Civil), 

ficando ciente de que no prazo de cinco dias, a partir desta audiência, 

poderá apresentar impugnação ao pedido (artigo 752 do Código de 

Processo Civil).4. Desde já, nomeio ao interditando como CURADORA 

ESPECIAL a Dra. Tania Mara Rosa Finger, nos termos dos artigos 752, §2º, 

do CPC. Intime-se-a sobre tal mister bem como para comparecer à 

solenidade designada.5. Oficie-se a Serventia de Registros de Imóveis 

desta cidade, para informar, no prazo de 10 (dez) dias, a existência de 

bens em nome do(a) interditando(a).6. Ciência ao Ministério Público7. 

Intimações e diligências necessárias.

Juizado Especial e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 51853 Nr: 1231-58.2009.811.0101

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANE RISSI MIOTO - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ALVES CAVALHEIRO, ESALE 

CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aliete Righi Berwig - 

OAB:7214/MT, WILI BERWIG - OAB:7160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a penhora NEGATIVA, abra-se vista à Exequente pelo 

prazo de 10 (dez) dias para que realize diligências e indique bens à 

penhora, sob pena de extinção e arquivamento do feito.

2. Diligências necessárias.

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41929 Nr: 1137-30.2011.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samoel Camargo Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN LOPES DIAS 

FERNANDES - OAB:21.072/MT, Evandro Alves dos Santos - OAB:6095

 Vistos;

Considerando que nada foi requerido pelas partes, PERMANEÇAM os 

autos em Cartório aguardando o cumprimento da pena.

Com a juntada de documentos novos, INTIMEM-SE as partes para se 

manifestarem no que entenderem de direito.

Após, tornem-me os autos CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36682 Nr: 427-78.2009.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Requerida via DJE 

da sentença de folhas 74/75.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39322 Nr: 793-83.2010.811.0105

 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: Aparecido Rosa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amadeus de Jesus Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉLVES MARQUES COUTINHO - 

OAB:7825-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar o Inventariante por meio do DJE da 

sentença de folhas 81/82.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35570 Nr: 1796-44.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flávio Werner, Inemart Ltda, Madeirinha 

Indústria Comércio Importação e Exportação de Madeiras Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Martinho Walker - 

OAB:19.865/PR, Edson Luiz Thome - OAB:31.020/PR

 ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES 

os pedidos formulados pelo autor para CONDENAR a parte requerida à 

obrigação de fazer consistente em plantar mudas de árvores a serem 

apontadas pelo órgão ambiental, na razão de uma muda para cada 04 

(quatro) m³ de área desmatada, bem como ao pagamento da quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral coletivo, para o Fundo 

Municipal do Meio Ambiente.DESCABE condenação ao pagamento de 

custas e honorários advocatícios sucumbências, na forma do art. 18 da 

Lei n. 7.357/85.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e 

ARQUIVEM-SE os presentes autos.P. I. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 76329 Nr: 152-51.2017.811.0105

 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: MEDSM, AOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIMEM-SE as partes para que se manifestem quanto à cota ministerial 

retro.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 85474 Nr: 54-32.2018.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA EMILIA DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não 

apresentou declaração de hipossuficiência, documento indispensável para 

a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que apresente declaração de 

hipossuficiência ou recolha as custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84602 Nr: 4976-53.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO SCHUNK JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não 

apresentou declaração de hipossuficiência, documento indispensável para 

a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que apresente declaração de 

hipossuficiência ou recolha as custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 84490 Nr: 4900-29.2017.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raildo dos Santos de Paulo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora não 

apresentou declaração de hipossuficiência, documento indispensável para 

a apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita formulado.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que apresente declaração de 

hipossuficiência ou recolha as custas processuais no prazo de 15 

(quinze) dias.

Transcorrido o prazo assinalado sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLVAM-ME os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41809 Nr: 1063-73.2011.811.0105

 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, TFE, FDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 Vistos;

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 19 de outubro de 2018, às 

15h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64475 Nr: 1884-09.2013.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson Carpena Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO JOSÉ DA SILVA - 

OAB:15.745/MT

 Vistos;

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 19 de outubro de 2018, às 

14h00min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 61616 Nr: 685-83.2012.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcinei Miranda de Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel de Souza Teixeira - 

OAB:, DANIEL DE SOUZA TEIXEIRA - OAB:20.617 B, Daniel de Souza 

Teixeira - OAB:20617-B - MT

 Vistos;

 Considerando a necessidade de readequação de pauta, REDESIGNO a 

audiência anteriormente agendada para o dia 15 de outubro de 2018, às 

16h30min.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64857 Nr: 297-15.2014.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SNC, MdCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

INTIME-SE a parte autora para que no prazo de cinco dias se manifeste 

acerca do estudo de fls. 24.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35906 Nr: 2129-93.2008.811.0105

 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: Maria das Merces Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.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.: 34089 Nr: 85-04.2008.811.0105

 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: Maria Salete Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT, Welinton André Vazarim Vigil - OAB:MT/11542

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE o exequente para que se impulsione o feito em 05 dias.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63220 Nr: 621-39.2013.811.0105

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquirio da Silva Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11.706/MT

 Vistos; Cuida-se do executivo de pena do recuperando VALQUIRIO DA 

SILVA OLIVEIRA. O recuperando cumpria pena em regime semiaberto, 

todavia, foi determinada sua regressão cautelar em razão da prática de 

fato definido como crime doloso no curso da execução. Nesta solenidade 

o parquet pugnou pela regressão definitiva. Por sua vez, a Defesa 

requereu o acolhimento da justificativa apresentada e, em caráter 

subsidiário, a elaboração de cálculo de pena. É o relato. DECIDO. É sabido 

que a prática de crime doloso no curso de execução penal é causa 

obrigatória para a regressão de regime, na forma do artigo 118, inciso I, da 

LEP. Inclusive, nos termos do enunciado da súmula n. 526 do STJ, o 

reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido 

como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado 

para apuração do fato. Desta sorte, não obstante o processo penal para 

apurar o novo delito imputado ao reeducando ainda estar em curso, é 

inexorável a imposição da regressão de regime ao presente caso. Com a 

configuração da nova prática delitiva e falta grave, demonstrou o 

recuperando encontrar-se inapto para o regime semiaberto de pena, 

sendo premente a regressão regimental como meio de, repreendendo-lhe, 

assegurar a sua ressocialização. Ante todo o exposto, com fulcro no 

artigo 118, inciso I, da Lei n. 7.210/84, REGRIDO o regime de cumprimento 

de pena do recuperando VALQUIRIO DA SILVA OLIVEIRA para o 

FECHADO. Antes de determinar a elaboração de novo cálculo de pena, 

DETERMINO a Serventia que certifique se todos os executivos de pena em 

que figura o recuperando VALQUIRIO DA SILVA OLIVEIRA encontram-se 

reunidos nestes autos. Em caso negativo, DETERMINO a vinda aos autos 

das guias de execução de pena para fins de execução. Em caso positivo, 

tornem os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE, expedindo o necessário com 

a máxima urgência, tendo em vista que o presente feito tramita com a 

urgência "réu preso". Às URGENTES providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82009 Nr: 1018633-43.2017.811.0041

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Barbosa Ribeiro - 

OAB:13654

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de AÇÃO MODIFICAÇÃO DE GUARDA entre partes em epigrafe.

Na última petição juntada aos autos, a parte autora requereu a desistência 

da presente ação, pugnando pela extinção do feito.

Era o que cabia a relatar.

DECIDO.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando-se os autos verifica-se que o réu ainda não apresentou sua 

peça defensiva, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para 

fins de homologação da desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas processuais.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P. R. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 85147 Nr: 5298-73.2017.811.0105

 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: BRADESCOS ADMINISTRADORA DE CONCÓRCIOS Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOKOLOVSKI MADEIRAS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.Descabe 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência.CONDENO a autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais.COMUNIQUE o Juízo onde tramita a ação de busca e 

apreensão principal que a extinção deste pedido em razão da desistência 

da parte autora em dar prosseguimento ao feito.Transitada em julgado, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as cautelas e 

baixas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35782 Nr: 2031-11.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Sibert de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO DA CRUZ 

POLVEIRO - OAB:16487/A-MT

 Vistos.

INTIME-SE a defesa para que se manifeste quanto a desistência do 

Ministério Público em relação à oitiva da testemunha ATILA JOSÉ DA 

SILVEIRA.

Ademais, DEFIRO o pleito ministerial de fl. 135, para tanto EXPEÇAM-SE as 

cartas precatórias, constando como prazo para cumprimento aquele 

previsto no artigo 1.362 da CNGC, às comarcas de Rolim de Moura/RO e 

Cuiabá/MT, com fito de inquirir as testemunhas de acusação Derlei Cezar 

de Souza e Gryone Marana Cardoso, respectivamente.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 35997 Nr: 2229-48.2008.811.0105

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Priscila Pesarini Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 Vistos.

 Especifiquem as partes, no prazo de 15 dias, as provas que efetivamente 

ainda tenham a produzir além da documental já constante dos autos, 

JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência (utilidade, necessidade e 

adequação diante das questões relevantes e controvertidas ventiladas), 

para aferição, sem prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se 

acaso este juízo assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos:

“Propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil volume 2 Saraiva São Paulo 

1.994 pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36699 Nr: 450-24.2009.811.0105

 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: BIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Skrzyszowski 

Junior - OAB:45.445/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta,JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, formulado por BANCO ITAULEASING S.A na 

presente ação de reintegração de posse ajuizada em face de JANETE 

RAMOS DOS SANTOS, para declarar rescindido o contrato de fls. 16, 

consolidar o autor na posse definitiva do bem.CONDENO a ré no 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários 

advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da causa.Transitada em 

julgado, fica a ré intimado para o cumprimento de sua obrigação na forma 

do art. 523 do CPC.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79103 Nr: 1782-45.2017.811.0105

 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: AAdS, MGS, MGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/MT, MATEUS GONÇALVES DA SILVA - 

OAB:21.384/O, ROBSON MEDEIROS - OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido elaborado pela parte exequente quanto ao 

desarquivamento do feito.

PROCEDA-SE a Serventia com a alteração da classe processual junto ao 

sistema APOLO, eis que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença.

Outrossim, DETERMINO à Secretaria que atualize o cadastro do processo 

para que conste o nome dos advogados da parte exequente.

CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a qualquer 

tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.

RECEBO a petição inicial e, nos termos do artigo 528 do CPC, DETERMINO 

a CITAÇÃO da parte executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

proceda ao pagamento do valor demonstrado pela parte exequente, além 

das vincendas, sob pena de prisão civil pelo prazo legal, podendo, no 

entanto, provar que já pagou a referida prestação ou, mesmo, justificar 

fundamentadamente a impossibilidade de pagá-la.

Autorizo, desde já, a citação nos moldes do artigo 212, § 2º, do CPC.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 88950 Nr: 2243-80.2018.811.0105

 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: CLÔDIS ANTONIO MENEGAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE COLNIZA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMAR FERREZ - OAB:18766/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Nos moldes do art. 910 do CPC, CITE-SE o Executado para que oponha 

Embargos no prazo de 30 (trinta) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89078 Nr: 2322-59.2018.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCLA DE CRÉDITO DO CENTRO SUL RONDONIENSE 

SICOOB CREDIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS 

- OAB:2930

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Citem-se os executados para, no prazo de 03 (três) dias, contado da 

citação, efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, os executados.

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 os executados, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar os executados 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará as citações com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 89079 Nr: 2323-44.2018.811.0105
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCLA DE CRÉDITO DO CENTRO SUL RONDONIENSE 

SICOOB CREDIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALVES FERREIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS 

- OAB:2930, NOEL NUNES DE ANDRADE - OAB:1586/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, os executados.

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 os executados, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar os executados 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará as citações com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido.

Se o exequente requerer, expeça-se certidão de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, no prazo de dez dias após a sua concretização, comunicar ao 

juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), atentando-se este às 

penalidades referentes à averbação manifestamente indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 39211 Nr: 718-44.2010.811.0105

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jurandir Batista de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos;

 Ante o teor do requerido pelo Ministério Público durante audiência de 

conciliação, DÊ-SE vista dos autos àquela entidade.

Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34652 Nr: 1093-16.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carlos Alves Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Coelho da Costa - 

OAB:13438-A MT

 Vistos.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato 

Grosso em face de LUIZ CARLOS ALVES BARROS para apurar a prática 

do crime de lesão corporal (artigo 129 do Código Penal).

A denúncia foi recebida em 23 de junho de 2008 (fls. 48).

Às fls. 152 o Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade.

Os autos vieram conclusos.

É relato do necessário.

 O acusado foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal, o qual 

prevê pena máxima de (03) três anos de detenção.

Nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal, os crimes cuja pena 

máxima for superior a 02 (dois) anos e não excede a (04) quatro, têm 

prazo prescricional de 08 (oito) anos, o que se verifica no presente caso.

Considerando que entre a data da denúncia e a hodierna transcorreu 

lapso temporal superior a 08 (oito) anos, verifica-se que restou prescrita a 

pretensão punitiva estatal quanto à pena privativa de liberdade.

No que tange à pena de multa, haja vista o apregoado pelo artigo 114, 

inciso II, do Código Penal, também restou prescrita a pretensão punitiva 

estatal, sendo de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade em 

favor do réu.

Por todo o exposto, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE de LUIZ CARLOS 

ALVES BARROS, com fundamento legal no artigo 107, inciso IV, do Código 

Penal, em relação ao delito de lesão corporal.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos após as baixas e 

comunicações.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 73452 Nr: 1535-98.2016.811.0105

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCKENBACH & STELA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIMBÓ MADEIRAS LTDA - EPP, ENIO BEATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Cristina Medeiros - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928, Inaíta Gomes Ribeiro 

Soares Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.;

Trata-se de AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL entre as partes em 

epígrafe.

Em apertada síntese, as partes pleiteiam a homologação do acordo que 

entabularam nos autos.

É o breve relatório.

DECIDO

Na forma do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros 

métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, 

inclusive no curso do processo judicial.

Dessume-se do dispositivo prefalado que o CPC em vigor impôs aos 

agentes processuais que mantivessem os olhares volvidos à 

autocomposição da lide.

Impende ressaltar que a autocomposição é a melhor forma de pacificação 

do conflito, eis que as próprias partes decidem o que é o mais adequado 

para por termo àquele entrevero que os levaram a procurar o Poder 

Judiciário.

Dentro desse escorço, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar o 

aspecto legal do acordo formulado entres as partes, deixando de 

homologá-lo apenas quando contrário ao ordenamento jurídico vigente.

Nesta senda, uma vez que aparente o acordo firmado entre as partes 

encontra guarida na lei, não há óbice à sua homologação.

Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, 

extinguindo-se a presente ação, com resolução do mérito, nos moldes do 

artigo 487, inciso III, alínea “b”, c.c. art. 924, inciso II, ambos do CPC, para 

que produza os seus devidos efeitos.

Custas e honorários advocatícios de sucumbência na forma acordada 

pelas partes.

Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de praxe.

P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 36859 Nr: 701-42.2009.811.0105

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jurandir Batista de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Inaíta Gomes Ribeiro Soares 

Carvalho Arnold - OAB:7928/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 Vistos;

 DÊ-SE vista dos autos ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 79478 Nr: 2038-85.2017.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAC RODRIGUES BRAGANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Emilia da Rocha - 

OAB:22746/O

 Vistos.

 Sem maiores delongas, pelos seus próprios fundamentos, MANTENHO a 

decisão que deferiu liminarmente a apreensão do veículo.

Ainda, ESPECIFIQUEM as partes, no prazo comum de um decêndio, as 

provas que efetivamente ainda tenham a produzir além da documental já 

constante dos autos, JUSTIFICANDO sua indispensável pertinência 

(utilidade, necessidade e adequação diante das questões relevantes e 

controvertidas ventiladas), para aferição, sem prejuízo do eventual 

conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo assim entender, com o 

julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização" (in RT 

305/121).

No mais, DEFIRO o petitório juntado na movimentação de Ref: 31, para 

determinar a baixa nas restrições eventualmente realizadas nestes autos, 

consoante redação do artigo 3º, §9º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 67252 Nr: 374-87.2015.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDS, ECVS, HRVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei da Silva - OAB:OAB/RO 

3187

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida, via DJE, 

da decisão de referência 56, no prazo legal.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82759 Nr: 3865-34.2017.811.0105

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Haroldo do Prado, Sebastião Mauro do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Butisk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECI ZEFFIRO - OAB:144555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes da decisão de 

referência 43, para se manifestarem no prazo determinado.

Edelvan Mezomo Maurer

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 69097 Nr: 1510-22.2015.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rainha de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUCIANO FERNANDES 

- OAB:12.849/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo em fase cumprimento de sentença movido contra a 

Fazenda Pública.

Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão que condenou a Fazenda 

Pública ao pagamento de quantia certa em favor da parte exequente, esta 

deflagrou a fase de cumprimento de sentença.

A exequente apresentou seus cálculos.

Instado a se manifestar, a Fazenda Pública concordou com os cálculos 

apresentados pela parte exequente.

É o relato do necessário.

DECIDO.

 Segundo o art. 535, § 3º, do CPC, não impugnada a execução ou rejeitada 

as arguições da executada: I – expedir-se-á, por intermédio do presidente 

do tribunal competente, precatório em favor do exequente; II – por ordem 

do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado 

para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será 

realizado no prazo de dois meses contado da entrega da requisição, 

mediante depósito, mediante depósito na agência de banco oficial mais 

próxima da residência do exequente.

Dessa forma, como a Fazenda Pública concordou com os cálculos 

apresentos pela parte exequente, ou seja, não impugnou a execução, a 

medida de rigor é a expedição de ofício requisitório de precatório ao 

Presidente do Tribunal ou requisição de pequeno valor, a depender do 

valor da dívida exequenda.

ANTE O EXPOSTO, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela exequente.

Em obediência ao art. 535, § 3º, II, do CPC, EXPEÇA-SE requisição de 

pequeno valor em favor da parte exequente.

Uma vez comunicado o pagamento dos valores, a parte exequente deverá 

impulsionar o feito em 05 (cinco) dias para informar acerca do eventual 

satisfação integral de seu crédito.

Empós cumpridas as determinações acima, tornem conclusos para 

sentença de extinção.

INTIMEM-SE as partes.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 82759 Nr: 3865-34.2017.811.0105

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Haroldo do Prado, Sebastião Mauro do Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristian Butisk

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDECI ZEFFIRO - OAB:144555

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT

 Vistos etc.

 PROCEDA-SE a serventia quanto à retificação da certidão de ref. 41.
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No que toca ao pedido de concessão das benesses da assistência 

judiciária gratuita, haja vista que o Tribunal de Justiça já o apreciou em 

sede de agravo de instrumento, curvo-me ao teor do acórdão exarado.

Prosseguindo com a marcha processual, ESPECIFIQUEM as partes, no 

prazo comum de um decêndio, as provas que efetivamente ainda tenham a 

produzir além da documental já constante dos autos, JUSTIFICANDO sua 

indispensável pertinência (utilidade, necessidade e adequação diante das 

questões relevantes e controvertidas ventiladas), para aferição, sem 

prejuízo do eventual conhecimento direto do pedido (se acaso este juízo 

assim entender, com o julgamento antecipado da lide).

 Quanto à análise da pertinência das provas especificadas, convém desde 

logo colacionar o ensinamento de Moacyr Amaral Santos, para quem, 

“propostas as provas, o juiz deve resolver sobre a sua admissibilidade. 

As provas propostas passarão por um exame preventivo, visando ao 

indeferimento das inúteis ou impossíveis, ou que visem à demonstração de 

fatos por meios inadequados ou inadmissíveis. Pode-se dizer que a 

admissão da prova é o momento da avaliação preventiva de sua utilidade” 

(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2, Saraiva: São 

Paulo, 1994, pág. 276).

 Na esteira desse raciocínio, já se assentou na jurisprudência o 

entendimento de que, “sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele 

cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização"(in RT 

305/121).

 Após, tornem os autos imediatamente CONCLUSOS.

 INTIMEM-SE. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 67252 Nr: 374-87.2015.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDS, ECVS, HRVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei da Silva - OAB:OAB/RO 

3187

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Vinícius Alexandre Fortes de Barros

 Cod. Proc.: 67252 Nr: 374-87.2015.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVDS, ECVS, HRVS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745, MARCOS ARNOLD - OAB:7682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidnei da Silva - OAB:OAB/RO 

3187

 DECISÃO

I – DO RELATÓRIO

Trata-se de ação de regularização de guarda e alimentos com pedido de 

guarda provisória e pensão alimentícia ajuizada, sendo, nesta, ajuizada 

por Heber Ricardo Venâncio da Silva e Emily Camilli Venâncio da Silva, 

representados por Edilene Venâncio da Silva e naquela ajuizada por 

Edilene Venâncio da Silva, ambas as ações em face de Richard da silva 

Lima.

No decorrer da demanda, foi feita composição entre as parte, 

originando-se acordo, do qual pugnam as partes pela homologação.

O Ministério Público, em manifestação, posicionou-se favorável a 

homologação, por entender resguardados os interesses dos menores 

envolvidos.

É breve o relatório.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

O direito de família é pautado, dentre outros, pelos princípios da Dignidade 

da Pessoa Humana, da Igualdade entre os cônjuges e companheiros e do 

maior interesse da criança e do adolescente.

O primeiro princípio, como sabido, é fundamento da atual Constituição da 

República, conforme dispõe o artigo 1º, inciso III da CR/88.

Em suma, por tal princípio, diante da alta carga de subjetividade que o 

envolve, entende-se pelo dever de assegurar-se a pessoa humana o 

mínimo para sua existência, oportunizando a esta os direitos e garantias 

básicos elencados na Constituição, tais como a moradia, saúde, vida, 

lazer, dentre outros elencados em nosso ordenamento jurídico.

Pela igualdade entre os cônjuges e companheiros, tem-se uma ramificação 

do princípio da isonomia, previsto na CR/88, uma vez que reconhece a 

igualdade entre homens e mulheres no âmbito da sociedade conjugal ou 

convivencial.

 Nesse passo, surge para cônjuges e companheiros, a isonomia quando 

da chefia familiar, a qual pode ser exercida tanto pelo homem quanto pela 

mulher.

Extrai-se, referido princípio, do artigo 1.631 do Código Civil, o qual prevê 

que “durante o casamento ou união estável, compete o poder familiar aos 

pais”.

Por fim, cumpre destacar o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente.

Sabe-se que a Constituição, em seu artigo 227, fixa os direitos e garantias 

da criança e do adolescente, proteção a qual é complementada pelo ECA 

(Estatuto da Criança e do Adolescente).

Em síntese, a Constituição e o ECA, preveem a asseguração as crianças e 

aos adolescentes a efetivação referentes à vida, saúde, alimentação, 

educação, ao esporte, lazer, à profissionalização, cultura, dignidade, ao 

respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. (art. 227 CF 

c/c artigo 4º ECA).

Sob a ótica da legislação civil, referido princípio pode ser percebido 

quando da discussão referente a guarda, na constância do poder familiar.

Infere-se da codificação civil, que com o advento da Lei. 11.698/2008, 

determinou-se a prevalência da guarda compartilhada sobre a guarda 

unilateral, sendo aquela a regra perante o ordenamento atual.

Nesse sentido, percebe-se que, sob a perspectiva da lei civil, o maior 

interesse do menor está no convívio com ambos os pais.

Feita a breve digressão, sob os preceitos acima delineados, passo a 

análise do acordo firmado entre as partes.

No referido acordo, forma fixados os seguintes termos:

1. A guarda unilateral das crianças será exercida pela requerente

2. A requerente, enquanto não requerer o pagamento da Previdência 

IPERON, receberá o valor respectivo por meio de depósitos, feitos pelo 

requerido, em conta bancária.

3. Referida pensão servirá como pensão alimentícia

Compulsando os autos, verifico que foi elaborado estudo psicossocial, 

concluindo que a requerente mostrou condições físicas e emocionais para 

cuidar dos filhos.

Apesar de, no direito de família, preferir-se a guarda compartilhada ao 

invés da unilateral, diante da composição civil feita entre os litigantes, 

mostrando interesse do requerido em que a guarda seja da requerente, 

bem como pelas provas que instruem os autos, no caso em testilha, a 

concessão da guarda a requerente é medida que melhor se enquadra aos 

anseios da legislação pátria.

Ademais, a pensão por morte, percebida pelo requerido, será recebida 

como se pensão alimentícia fosse, portanto, atendem aos interesses dos 

menores.

Sendo assim, a homologação do acordo é medida que se impõe.

III – DO DISPOSITIVO

HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, com a consequente 

revogação das decisões antecipatórias da tutela anteriormente deferidas, 

com base no artigo 269, inciso III, do CPC.

Descabem custas.

Foram arbitrados 9 (nove) URHs, tendo em vista a ação foi patrocinada 

por Adriano José da Silva, inscrito na OAB/MT sob o nº 15745, na 

condição de defensor dativo, portanto, EXPEÇA-SE certidão em seu favor 

a para possibilitar-lhe cobrança junto ao Estado de Mato Grosso, conforme 

item 1.12.4.3 da Seção 12 da CNGC.

Intimem-se as partes.

Prescinde ciência ao MP, uma vez que se mostrou favorável a 

homologação do acordo.

Após, Arquivem-se os autos com as respectivas baixas na distribuição.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci
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 Cod. Proc.: 63786 Nr: 1192-10.2013.811.0105

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelita Patrícia Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INAÍTA GOMES RIBEIRO 

SOARES CARVALHO ARNOLD - OAB:7928

 Vistos, etc.

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 81, §3º, da Lei 

9.099/95.

Decido de forma sucinta e objetivamente fundamentada – CRFB/88, art. 93, 

IX -, diante da excessiva quantidade de feitos em andamento sob a 

responsabilidade do magistrado subscrevente, metas diversas de 

produtividade impostas e a serem cumpridas, assim como reduzida 

quantidade de servidores para atender a demanda.

Cuida-se de Termo Circunstanciado instaurado para apurar a prática do 

crime previsto no art. 50 da lei 9.605/98.

Instaurado o termo circunstanciado para apurar o eventual delito, os 

trâmites seguiram até a audiência realizada em 16 de outubro de 2015 (fls. 

37), onde o autor do fato aceitou a proposta feita pelo Ministério Público, 

realizando a transação penal.

Urge ressaltar que o Ministério Público manifestou, em favor da 

decretação da extinção da punibilidade (fls. 49), visto o cumprimento da 

transação pactuada às fls. 41/42.

Tendo em vista que o autor do fato cumpriu integralmente a proposta de 

transação penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ANGELITA 

PATRÍCIA ALVES DA SILVA, observando-se o disposto no artigo 84, 

parágrafo único, da Lei 9099/95.

Em cumprimento aos artigos 974, IV, 982, §§ 1º e 2º da CNGC, proceda-se 

às devidas baixas.

P.R.I.C.

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74355 Nr: 1687-33.2017.811.0099

 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: AFDSS, MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLKF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Angelo Correa 

Gonzaga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGÉLICA FERNANDA DOS SANTOS 

SILVA, Cpf: 05780473145, Rg: 28857909, Filiação: Rodineia dos Santos 

Silva, data de nascimento: 08/04/1995, natural de Brasnorte-MT, solteiro(a) 

e atualmente em local incerto e não sabido MARLON LEONARDO KOCHE 

FRANZEN , Filiação: Dirce Koche Franzen e Hélio Maria Franzen, data de 

nascimento: 09/03/1995, natural de Juína-MT. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, EXTINGUE-SE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil.DEFERIDA a gratuidade “da justiça”, embora compita à 

autora o pagamento das custas, suspende-se a exigibilidade pelo prazo 

de 5 anos (art. 98, §3º, do CPC).IV DISPOSIÇÕES FINAISTransitada em 

julgado, se nada for requerido, arquivem-se os autos com as baixas 

necessárias e anotações de praxe.Publicar. Intimar. Cumprir.Serve cópia 

do presente como MANDADO, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 16 de agosto 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, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 23 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 64094 Nr: 872-41.2014.811.0099

 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: IZABEL GARCIA DA PAIXÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSE JHEIMMS GOMES, VIP CAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos...

 Ausente a parte-autora, mesmo sendo responsabilidade da patrona a 

indicação do endereço para intimação pessoal não o fez, o que impede a 

intimação (art. 274 do CPC).

No mais, à SECRETARIA para:

1. VISTAS à parte-autora para apresentação de alegações finais;

2. Após, VISTAS ao requerido para apresentação de alegações finais;

3. Por fim, conclusos.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35969 Nr: 824-87.2011.811.0099

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO VALE DO JURUENA - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DARCI QUEIRÓZ, JUSSILEY MARTINS DA 

SILVA MELLO - Vulgo "Saley"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/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 que se manifestem 

quanto as certidões de ref. 146 e 148, conforme despacho de fls. 138, v.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82652 Nr: 2709-92.2018.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA GERMANO DA SILVA, DOUGLAS 

FERREIRA DE CAMARGOS, EDNILSON CÂNDIDO DOS SANTOS - Vulgo 

"Dez", ALTAIR DA SILVA, SIMONI SOUZA TEMPONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO CÉZAR DA SILVA - 

OAB:16249, ROBSON DA SILVA - OAB:17056

 Ante o exposto, RECEBE-SE A DENÚNCIA quanto a ALTAIR DA SILVA, 

DOUGLAS FERREIRA DE CAMARGOS, EDNÍLSON CÂNDIDO DOS SANTOS 

e VILMA GERMANO DA SILVA, imputando a prática de condutas 

tipificadas como infração penal, pelo art. 288, p. único, todos do Código 

Penal, REJEITANDO-SE A DENÚNCIA quanto a Vilma (no tocante ao roubo) 

e SIMONE SOUZA TEMPONI. [...] ;10.Após resposta ou com algum 

requerimento urgente, conclusos;11.Anotar no sistema processual 

informatizado o prazo provável para a prescrição. a.Art. 288, p. único, do 

CP: 22/08/2026.Ciência ao Ministério Público.Cumprir, servindo o presente 

como MANDADO/PRECATÓRIA.Cotriguaçu, 23 de agosto de 2018.Dante 

Rodrigo Aranha da Silva Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35639 Nr: 491-38.2011.811.0099
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRENKO E CIA LTDA ME, SÉRGIO ANTONIO 

AGUIAR, DAIANE BACKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elber Ribeiro Coutinho de 

Jesus - OAB:OAB/MT 15.020-B, ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:OAB/MT 12.090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de fls. 49, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 34188 Nr: 607-78.2010.811.0099

 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: MIGUEL PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial, 

isso para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a 

conceder aposentadoria por idade rural em favor de MIGUEL PEREIRA DA 

SILVA, CPF 204.050.222-04, no valor de um salário mínimo mensal, nos 

termos do art. 143 da Lei 8.213/91, assegurando-lhe o pagamento das 

eventuais parcelas vencidas e devidas desde a data de 1º/01/2014, COM 

A COMPENSAÇÃO CASO HAJA (TENHA HAVIDO) O PAGAMENTO DE 

BENEFÍCIO NÃO CUMULÁVEL, concluindo-se, portanto, pela EXTINÇÃO do 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78011 Nr: 4132-24.2017.811.0099

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA DO VALE LTDA - ME, JOSÉ 

BRAULIO JUNQUEIRA DE ANDRADE NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO MACHADO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:OAB/SP 214.294

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 78364 Nr: 4327-09.2017.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VAGNER RIBEIRO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

formulado na Denúncia e nas alegações finais do Ministério Público, isso 

para:i.CONDENAR VAGNER RIBEIRO PINTO pela prática da conduta 

tipificada no art. 157, “caput”, do CP;ii.ABSOLVER VAGNER RIBEIRO PINTO 

quanto à imputação da infração penal do art. 147 do Código Penal.[...] 

7.Após, ARQUIVAR com as baixas e cautelas de estilo. Ciência ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . S e r v e  o  p r e s e n t e  c o m o 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA.Publicar. Intimar, observando-se o art. 

392 do CPP, devendo o acusado ser indagado acerca do seu interesse em 

recorrer. Não encontrado para ser intimado pessoalmente, proceder à 

intimação por Edital (prazo de 20 dias). Havendo recurso de apelação, 

certificada a tempestividade, intimar apelante para razões e, após, apelado 

para contrarrazões, remetendo ao Tribunal de Justiça para julgamento. 

Caso o acusado deseje apelar, deve ser intimado o Defensor que atuou no 

processo para interpor e arrazoar o recurso, o que gerará nova fixação 

de URH. Não interpondo ou não arrazoando, NOMEAR outro Defensor para 

fazê-lo (a partir da lista da Secretaria, obedecendo, como sempre, à 

alternância). O mesmo procedimento será feito em caso de apelação do 

Ministério Público quanto às contrarrazões. Cotriguaçu/MT, 24 de agosto 

de 2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81890 Nr: 2303-71.2018.811.0099

 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: KSH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19736/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIO ANDRÉ LUIZ DO 

CARMO PINTO - OAB:23573/O

 Vistos...

 I RELATÓRIO

 Acordo feito em audiência.

II FUNDAMENTAÇÃO

Estando devidamente preenchidos os pressupostos fáticos e jurídicos 

para o acordo entabulado, sendo as partes capazes, deve-se concluir 

pela possibilidade do acordo e sua consequente homologação.

DEFERE-SE o pleito da parte requerida.

 III DISPOSITIVO

Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado, EXTINGUINDO-SE O 

PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, isso nos termos do art. 487, III, 

“b”, do CPC.

 CONCEDE-SE o prazo de 05 dias para a juntada de documento pelo 

requerido.

DEFERIDO o “benefício da justiça gratuita”, fica isenta a parte-autora do 

pagamento das custas. Todavia, é possível a exigibilidade de tais valores 

caso haja a perda da condição de necessitados, na dicção do §3º do art. 

98 do CPC.

IV DELIBERAÇÕES FINAIS

 No mais, à SECRETARIA para:

1. Com a juntada de documento pelo requerido, conclusos para análise do 

pedido de justiça gratuita;

2. EXPEDIR Alvará para transferência do valor depositado em conta judicial 

(conforme documento ora juntado) para a conta da requerente (Agência 

1582; Conta corrente: 0010276-8, titularidade de Kislaiana S. Hoffman 

Souza).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 63206 Nr: 114-62.2014.811.0099

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE DIAS MACIEL, Filiação: Antonia 

Nunes Maciel e Sebastião Dias Maciel, brasileiro(a), casado(a), serviços 

gerais. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, HOMOLOGA-SE o acordo entabulado e, por 

consequência CONFIRMA-SE a liminar deferida às fls. 23, 

EXTINGUINDO-SE O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, isso nos 

termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil. DEIXA-SE de 

condenar as partes ao pagamento das custas e despesas processuais 

(art. 90, § 2º do CPC), considerando serem as partes beneficiárias da 

assistência judiciária gratuita, bem como pelo disposto no artigo 90, § 3º 
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do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, se nada for requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas necessárias e anotações de 

praxe.Nomeado como defensor dativo (fls. 08), fixa-se como honorários 

advocatícios ao advogado FLORENTINO APARECIDO MARTINS (OAB/MT 

9.656-B) o valor de 03 URH (consoante Tabela de Honorários da OAB, 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). Intimar. CumprirCotriguaçu/MT,21 de Junho de 

2017.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, GABRIEL OLIVEIRA 

SANTOS, digitei.

Cotriguaçu, 07 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66523 Nr: 924-03.2015.811.0099

 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: EH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): QUERSIA BERGER AMARAL, natural de 

Acorizal-MT, convivente. 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$ 549,63 (Quinhentos e quarenta e nove reais e 

sessenta e tres centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de 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: 81. 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 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. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 24 de agosto de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18874 Nr: 11-07.2004.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON MONTEIRO TAVARES - 

OAB:19.736, MANOEL ANTONIO DE REZENDE DAVID - OAB:6078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA DE FÁTIMA DA SILVA MAIA, Cpf: 

79426069100, 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$ 545,48 (Quinhentos e quarenta e cinco reais e 

quarenta e oito centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO. 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$ 545,48 

(Quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e oito centavos ), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de Fls. 55. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 413,40 ( Quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), para o recolhimento das custas e R$ 132,08 ( Cento e 

trinta e dois reais e oito 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 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. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 24 de agosto de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30145 Nr: 12-02.1998.811.0099

 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 TRES BARRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MADEIREIRA TRES BARRAS LTDA, 

CNPJ: 02435642000149, Inscrição Estadual: 13034460-5. 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$ 1.586,14 (Um mil e quinhentos e oitenta e seis 

reais e quatorze centavos), no prazo de 5 DIAS, contados da expiração 

do prazo do deste edital, sob pena de PROTESTO. 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$ 1.586,14 

(Um mil e quinhentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos ), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença de Fls.56. Este valor deverá ser 

lançado separado, sendo R$ 793,07 (Setecentos e noventa e três reais e 

sete centavos ) para o recolhimento das custas e R$ 793,07 (Setecentos 

e noventa e três reais e sete 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 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 
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processuais e ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e/ou 

CPF/CNPJ, da parte autora dos autos, junto a dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5° da CNGC-TJMT. .

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ELAINE CASTANHA 

BONAVIGO, digitei.

Cotriguaçu, 24 de agosto de 2018

ELAINE CASTANHA BONAVIGO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 67827 Nr: 194-55.2016.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DAVID DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DELFINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CRISTINA VIEIRA - 

OAB:22756/O, ANDERSON ALEXO - OAB:7069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Embora não tenha sido juntada resposta pelo Deprecante, verifica-se, em 

acesso ao sítio do TJMT, que houve despacho recente, bem como uma 

Certidão (talvez a mencionada pela parte na última petição).

Como o processo tramita em "segredo de justiça", não é possível verificar 

o conteúdo dos atos acima mencionados.

 Não se faz pouco do interesse da parte-autora/exequente, a qual vem 

diligenciando nesta Carta prestando informações pertinentes. Entretanto, 

deve-se compreender que este Deprecado possui limitação de cognição 

acerca do objeto, não sendo possível a invasão ao campo processual que 

se vincula ao Deprecante. Por isso, com todo o respeito, deixa-se de 

atender ao pleiteado na última petição (citar o filho do falecido).

Por isso, novamente:

1.OFICIAR ao Juízo Deprecante, solicitando resposta ao último Ofício, bem 

como, se for o caso, indicação de quais providências devem aqui ser 

realizadas;

2.Após resposta, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82897 Nr: 2873-57.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TEILON AUGUSTO DE JESUS - 

OAB:23691/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Inicialmente, processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Por outro 

lado, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319, 

320 e 524, todos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do 

CPC), RECEBE-SE a Inicial.Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” 

(art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação 

imutável, bem com não é imune a discussões no bojo do processo.Ato 

contínuo, ressalta-se que o rito escolhido faz com que o débito alimentar 

autorizativo da prisão seja o relacionado apenas às três últimas 

prestações vencidas anteriores ao ajuizamento da demanda, nos termos 

do §7º do artigo 528 do CPC.Portanto, à SECRETARIA para:1.APENSAR 

estes autos ao processo nº. 2170-29.2018.811.0099 – Código 81659, isso 

para evitar decisões conflitantes, bem como visando à celeridade 

processual, considerando a possibilidade de realização de atos 

conjuntos;2.CITAR o executado por meio de CARTA PRECATÓRIA, nos 

termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito exequendo com os acréscimos legais, a 

serem depositados na conta bancária da representante do exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, consignando que poderá ser protestado o pronunciamento 

judicial e decretada sua prisão civil por até 03 (três) meses (art. 528, §3º, 

do CPC);3.Havendo manifestação no sentido de impossibilidade de 

pagamento, VISTAS à parte-autora e ao Ministério Público (caso não 

coincidentes);4.Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, 

conclusos para análise da possibilidade de decretação de prisão 

civil;5.Comprovando o pagamento, conclusos para sentença de 

extinção.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 82909 Nr: 2884-86.2018.811.0099

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSJ-V"L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON EMILIA DA ROCHA - 

OAB:22746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Inicialmente, processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA, conforme 

recomenda o artigo 189, inciso II, do Código de Processo Civil.Por outro 

lado, verificando-se aparentemente atendido os conteúdos dos arts. 319, 

320 e 524, todos do CPC, não sendo o caso de indeferimento (art. 330 do 

CPC), RECEBE-SE a Inicial.Quanto ao benefício da “gratuidade da Justiça” 

(art. 98 do CPC), DEFERE-SE, o que, como se sabe, não é situação 

imutável, bem com não é imune a discussões no bojo do processo.Ato 

contínuo, ressalta-se que o rito escolhido faz com que o débito alimentar 

autorizativo da prisão seja o relacionado apenas às três últimas 

prestações vencidas anteriores ao ajuizamento da demanda, nos termos 

do §7º do artigo 528 do CPC.Portanto, à SECRETARIA para:1.APENSAR 

estes autos ao processo nº. 863-74.2017.811.0099 – Código 73189, isso 

para evitar decisões conflitantes, bem como visando à celeridade 

processual, considerando a possibilidade de realização de atos 

conjuntos;2.CITAR o executado por meio de CARTA PRECATÓRIA, nos 

termos do artigo 528 do Código de Processo Civil, para, em 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento do débito exequendo com os acréscimos legais, a 

serem depositados na conta bancária da representante do exequente ou, 

no mesmo prazo, comprovar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

efetuá-lo, consignando que poderá ser protestado o pronunciamento 

judicial e decretada sua prisão civil por até 03 (três) meses (art. 528, §3º, 

do CPC);3.Havendo manifestação no sentido de impossibilidade de 

pagamento, VISTAS à parte-autora e ao Ministério Público (caso não 

coincidentes);4.Decorrido o prazo sem a comprovação do pagamento, 

conclusos para análise da possibilidade de decretação de prisão 

civil;5.Comprovando o pagamento, conclusos para sentença de 

extinção.Intimar. Cumprir. Serve cópia do presente como 

MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a celeridade processual 

pretendida.Cotriguaçu/MT, 23 de agosto de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69486 Nr: 1128-13.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MRSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA ROSANE SANTOS DO AMPARO, 

Rg: 2018265938, Filiação: Marluce Costa dos Santos e Antonio Mirando do 

Amparo, data de nascimento: 09/03/1981, brasileiro(a), natural de 

Camacan-BA, convivente. 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, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Publicar. Intimar o requerido e a 

requerente, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se 

faça necessário.Após o trânsito em julgado, arquivar com as baixas de 

estilo.Cotriguaçu/MT, 16 de agosto 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, Bianca Cardozo de 
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Souza , digitei.

Cotriguaçu, 24 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 69558 Nr: 1186-16.2016.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELENCRISTIA ISRAEL DE OLIVEIRA, Cpf: 

09348027697, Rg: 16058467, Filiação: Maria do Carmo Israel e Mateus Luiz 

de Oliveira, data de nascimento: 20/01/1985, brasileiro(a), natural de 

Coronel Fabriciano-MT, convivente, serviços gerais. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as baixas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 24 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 25030 Nr: 190-38.2004.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BINS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS BINS NETO, 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: S E N T E N Ç AVistos...A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

JURUENA/MT, por seu procurador legalmente constituído e habilitado 

moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte executada, 

ambos devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida 

Ativa.Conforme se depreende dos autos, o exequente informa que a parte 

executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.Vieram os autos conclusos.Pois bem.Tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informado pelo exequente, 

EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.HAVENDO a citação da 

parte executada, CONDENA-SE ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC) remanescentes, se houver, bem 

como aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Por outro lado, não tendo ocorrido a citação 

da parte executada, DEIXA-SE de condenar ao pagamento das despesas 

processuais (art. 91 do CPC).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 

2017.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, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 24 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 8341 Nr: 28-48.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANO RODRIGUES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT, VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SILVANO RODRIGUES GOMES. 

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: S E N T E N Ç AVistos...A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

JURUENA/MT, por seu procurador legalmente constituído e habilitado 

moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte executada, 

ambos devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida 

Ativa.Conforme se depreende dos autos, o exequente informa que a parte 

executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.Vieram os autos conclusos.Pois bem.Tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informado pelo exequente, 

EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.HAVENDO a citação da 

parte executada, CONDENA-SE ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC) remanescentes, se houver, bem 

como aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Por outro lado, não tendo ocorrido a citação 

da parte executada, DEIXA-SE de condenar ao pagamento das despesas 

processuais (art. 91 do CPC).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 

2017.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, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 24 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 10100 Nr: 205-12.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS BINS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE SANTIN RODRIGUES - 

OAB:4206/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ CARLOS BINS NETO, 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. .
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Sentença: S E N T E N Ç AVistos...A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

JURUENA/MT, por seu procurador legalmente constituído e habilitado 

moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte executada, 

ambos devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida 

Ativa.Conforme se depreende dos autos, o exequente informa que a parte 

executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.Vieram os autos conclusos.Pois bem.Tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informado pelo exequente, 

EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil.HAVENDO a citação da 

parte executada, CONDENA-SE ao pagamento das despesas processuais 

(que incluem as custas – art. 84 do CPC) remanescentes, se houver, bem 

como aos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso I, 

do Código de Processo Civil.Por outro lado, não tendo ocorrido a citação 

da parte executada, DEIXA-SE de condenar ao pagamento das despesas 

processuais (art. 91 do CPC).Transitada em julgado, se nada for 

requerido, ARQUIVAR os autos com as cautelas de 

praxe.Publicar.Intimar.Cumprir. Cotriguaçu/MT, 10 de outubro de 

2017.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, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 24 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 71936 Nr: 28-86.2017.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: IMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVANETE MARLI SULZBACHER, Cpf: 

01818107945, Rg: 3.678.036, Filiação: Avelino Antonio Giraldi e Maria 

Luiza Giraldi, data de nascimento: 28/12/1967, brasileiro(a), natural de 

Cunha Porá-SC, casado(a), do lar e atualmente em local incerto e não 

sabido RINALDO SULZBACHER, Cpf: 46938028915, Rg: 12/R-1.498.718, 

Filiação: Pedro Lindolfo Sulzbacher e Luiza Catarina Sulzbacher, data de 

nascimento: 05/06/1959, brasileiro(a), natural de São Carlos-SC, 

casado(a), pensionista/aposentado. 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, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo 

Civil.OFICIAR à Secretaria Municipal de Assistência Social, APENAS para 

conhecimento do caso. INTIMAR o requerido e a requerida (por telefone, 

se possível), sendo informada da possibilidade de ir à Secretaria para 

iniciar acompanhamento familiar. Ciência ao Ministério Público.Após, 

arquivem-se com as baixas de estilo.Cotriguaçu/MT, 09 de abril 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, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 24 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 76154 Nr: 2934-49.2017.811.0099

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: LMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RCCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUCIANA MARTINS TEODORO, Filiação: 

Vicente Martins Teodoro e Cleuza Martins Teodoro, brasileiro(a), natural 

de Tangara da Serra-MT, convivente, do lar. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, REVOGAM-SE as medidas protetivas 

determinadas nos autos, JULGANDO-SE EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil.Ciência ao Ministério Público.Publicar. Intimar o requerido e a 

requerente, ficando desde já determinada a intimação por edital, caso se 

faça necessário.Após o trânsito em julgado, arquivar com as baixas de 

estilo.Cotriguaçu/MT, 01 de agosto 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, Bianca Cardozo de 

Souza , digitei.

Cotriguaçu, 24 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33498 Nr: 48-24.2010.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AML, JMQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JAIRO MONTEIRO QUERAM, Cpf: 

00339529148, Rg: 0654378, brasileiro(a), comerciante. 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: Concurso material (art. 69 do CP), a conduta delituosa 

descrita no artigo 304 do Código Penal (Uso de Documento Falso) e o 

delito capitulado no artigo 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98

Despacho: Vistos...Após pesquisas, não houve êxito no encontro de 

endereço atualizado.Por isso, ganha lugar citação por Edital. Apenas para 

explicitar e resolver questão processual, qual seja, o local de publicação 

do edital, entende-se que a afixação de edital no “átrio do fórum” e 

“publicação na imprensa escrita, onde houver” (art. 365, p. único, do CPP) 

não garante a devida publicidade ao ato. Assim, além de afixação no 

“átrio”, também se dará a publicação via DJe.Portanto, à SECRETARIA 

para:1.CITAR, por Edital, o acusado para apresentar resposta à acusação, 

pelo prazo de quinze dias (art. 361 do CPP), observando-se o art. 365 do 

CPP, indicando-se expressamente, nos termos do artigo 396-A do CPP, a 

possibilidade de alegar tudo o que interesse à sua defesa, bem como 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas; OBS.: o Edital também deverá ser divulgado no 

DJe;2.APRESENTADA RESPOSTA, conclusos (análise de resposta à 

acusação e possível designação de audiência);3.APÓS Edital, não 

havendo resposta, ao Ministério Público para manifestação acerca da 

suspensão do processo, do curso do prazo prescricional e da decretação 

de prisão;4.Após, conclusos. Serve o presente como 

MANDADO/PRECATÓRIA.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GABRIEL OLIVEIRA 
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SANTOS, digitei.

Cotriguaçu, 07 de agosto de 2018

Angela Freese Navarini Guerra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9932 Nr: 291-80.2001.811.0099

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOREDI MACHADO CASTANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO PILEGI 

RODRIGUES - OAB:3.666/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NOREDI MACHADO CASTANHA, Cpf: 

24175765972, 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 do requerido nos termos da sentença abaixo 

transcrita..

Sentença: S E N T E N Ç AVistos...A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

COTRIGUAÇU/MT, por seu procurador legalmente constituído e habilitado 

moveu a presente EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da parte-executada, 

ambos devidamente qualificados na inicial, com fundamento na Lei 

6.830/80.Juntaram-se documentos, dentre eles a Certidão da Dívida 

Ativa.Conforme se depreende dos autos, a parte-exequente informa que a 

parte-executada quitou o débito, requerendo, portanto, a extinção do 

processo.Vieram os autos conclusos.Pois bem.Tendo em vista o 

cumprimento integral da obrigação, conforme informado pela 

parte-exequente, EXTINGUE-SE A EXECUÇÃO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso II do Código de Processo 

Civil.Considerando ter ocorrido a citação da parte-executada, 

CONDENA-SE ao pagamento das despesas processuais (que incluem as 

custas – art. 84 do CPC), bem como aos honorários advocatícios, 

arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do artigo 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.Transitada 

em julgado, se nada for requerido, ARQUIVAR os autos.Publicar. Intimar. 

Cumprir. Cotriguaçu/MT, 15 de junho de 2018.Dante Rodrigo Aranha da 

SilvaJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, José Jorge da Silva, 

digitei.

Cotriguaçu, 19 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.: 50278 Nr: 2320-45.2017.811.0034

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sérgio Roberto Miranda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial LTDA- ME ( Telexfree 

INC)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO a parte requerente, através 

de seus advogados, para, no prazo legal, requerer o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 55102 Nr: 1043-57.2018.811.0034

 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: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB: 

8.123 /PR, Maria Amélia C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, artigo 203, § 4º do NCPC, que 

determina que “os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista 

obrigatória, e outros, independem de despacho, devendo ser praticados 

de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário”, procedo a 

movimentação processual, INTIMANDO a parte exequente, para, efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo ser observado que 

serão 03 (três) atos (citação, penhora, avaliação e deposito) da parte e 

que as guias serão retiradas diretamente do site do TJMT: 

http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 55101 Nr: 1042-72.2018.811.0034

 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): Leonir da Silva, Pedro Noboru Kojima, 

Valdirene de Oliveira Kojima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte requerente, através de seus advogados, para que no 

prazo legal apresente as guias de recolhimento das custas e taxas 

judiciárias para distribuição da carta precatória na Comarca de Campo 

Verde-MT. INTIMO-O, ainda, para efetuar o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça desta Comarca de Dom Aquino-MT, devendo ser 

observado que serão 04 (quatro) atos ( citação, penhora, avaliação e 

depósito ) da parte e que as guias serão retiradas diretamente do site do 

TJMT: http://arrecadao.tjmt.jus.br/guia/diligencia/emissao (Provimento nº 

07/2017).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 6413 Nr: 526-09.2005.811.0034

 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: MARCIVON NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tonivon Nunes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Isabel Della Valle 

Obersteiner - OAB:5461-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação de interdição de devidamente sentenciada e arquivada, 

em que a curadora definitiva Srª MARIA VALMI DE OLIVEIRA ARAÚJO 

pugna pela substituição da curatela em favor do irmão do curatelado, Sr. 

MARCIVON NUNES DA SILVA.

Inicialmente defiro o pedido desarquivamento sem o recolhimento de 

custas eis que as parte são beneficiárias da justiça gratuita.

 Ademais, considerando o pedido de remoção do encargo, abra-se vista 

dos autos ao Ministério Público.

 Após, conclusos.

 Cumpra-se.

 Dom Aquino/MT, 08 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido
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 Cod. Proc.: 11985 Nr: 580-96.2010.811.0034

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Batista Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - 

Rondonópolis-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dércio Lupiano de Assis Filho - 

OAB:12466/AMT, Sandra Mara de Lima Rigo - OAB:13090-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oldack Alves da Silva Neto - 

Procurador Federal do INSS - OAB:

 Vistos etc.

 Inicialmente proceda-se a conversão do tipo processual, nos termos dos 

artigos 348 e 1.028, § 4º, da CNGC/MT, bem como proceda a retificação 

da capa dos autos.

Após, cumpra-se integralmente a decisão de fls. 172/177, que determina 

seja intimada a peticionária de fl. 164/165 para que, apresente/acrescente 

nos autos a habilitação do processo, o herdeiro menor do falecido 

constante da certidão de óbito, ou, requeria o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento do feito.

 Após, com o aporte de toda a documentação NTIME-SE o instituto 

requerido para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a 

habilitação, na forma requerida às fls. 164/165 e determinada na decisão 

de fls. 172/177.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Dom Aquino – MT, 07 de agosto de 2018.

Laura Dôrileo Cândido

Juíza de Direito, em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 54788 Nr: 884-17.2018.811.0034

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Oliveira Varrese, Moisés Costa 

Laranjeira Filho, Richard da Costa Silvério, Jones Benedito Soares dos 

Santos Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:18555, Marise Soares Guimarães de Souza - 

OAB:7846-MT

 1. Defiro a juntada.

2. Tendo em vista o pedido da defesa pela de concessão da liberdade 

provisória dos acusados, indefiro-os, eis que o requerimento não trouxe 

aos autos nenhum elemento novo que possa modificar a situação fática 

apta a ensejar a revogação da prisão preventiva, notadamente por ter sido 

baseado na garantia da ordem pública e da instrução criminal.

 2. Considerando que neste ato foi procedida a oitiva das vítimas, 

testemunhas presentes e o interrogatório dos denunciados, com o retorno 

da missiva precatória expedida à ref. 66, não havendo requerimento de 

diligências, desde já encerro a instrução processual.

 3. Em seguida, abra-se vistas ao MPE e aos advogados de defesas, 

sucessivamente, para apresentarem seus memoriais finais escritos, no 

prazo legal, de acordo como art. 403, §3º do CPP. Após, conclusos para 

sentença.

 4. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Juizado Cível e Criminal

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-27.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMARINA QUINTINO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

FERNANDA QUINTINO DIGIGOV (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

EBAZAR.COM.BR. LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Processo: 1000242-27.2018.811.0034 

Parte Autora: FERNANDA QUINTINO DIGIGOV e LUZIMARIA QUINTINO DE 

OLIVEIRA Parte Ré: EBAZAR.COM.BR LTDA(MERCADO LIVRE) e 

MERCADOPAGO.COM PRESENTAÇÕES LTDA Vistos etc. Trata-se de 

Ação de Ação de indenização por Danos Morais e Materiais c/c Repetição 

de indébito e Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por FERNANDA 

QUINTINO DIGIGOV e LUZIMARIA QUINTINO DE OLIVEIRA em face de 

EBAZAR.COM.BR LTDA(MERCADO LIVRE) e MERCADOPAGO.COM 

PRESENTAÇÕES LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos em 

epígrafe. Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos da 

inicial. Por outro lado, verifica-se da inicial que as requerentes requerem a 

concessão de medida antecipatória. Pois bem. Os requisitos para a 

concessão do pedido (fumus boni iuris e periculum in mora) encontram-se 

insculpidos no art. 300 do CPC, 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. In 

casu, vislumbro a presença de ambas as condições ensejadoras da tutela 

de urgência, já que as requerentes alegam que adquiriram um aparelho de 

jantar de porcelana, através do site “Mercado Livre”, no valor de R$ 

430,00 (quatrocentos e trinta) reais, parcelado em 12x de R$ 35,92 (trinta 

e cinco reais e noventa e dois centavos) no cartão de crédito, e, mesmo 

após o cancelamento indevido da compra, os valores continuam sendo 

cobrados no cartão de crédito da autora. Desta forma, outra medida não 

há senão a determinação da SUSPENSÃO da cobrança, pois, ao menos 

em Juízo de cognição sumária, houve o cancelamento indevido da compra, 

sendo, portanto, a cobrança indevida. Diante do exposto, DEFIRO a tutela 

provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar que: 1) a 

reclamada se abstenha de cobrar parcelas vencidas e vincendas do 

cartão de crédito da autora referente à compra do aparelho de jantar de 

porcelana; 2) se abstenha de inscrever o nome da autora nos cadastros 

de inadimplentes referente à eventuais faturas vencidas e vincendas 

acerca da cobrança, até ulterior decisão de mérito. Para o caso de 

descumprimento da decisão fixo multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até 

o teto dos juizados (artigo 297, NCPC). De se destacar que não se trata de 

medida irreversível e, após o contraditório, se modificado o panorama 

atual, a tutela provisória de urgência poderá ser revogada (§3º, artigo 300, 

NCPC). Ademais, determino a realização de audiência de conciliação, a ser 

designada pela secretaria dos Juizados Especial. Após, cite-se o 

representante da requerida para cumprimento da decisão, bem como para 

comparecer à audiência designada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Dom Aquino/MT, 

24 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito, em 

substituição legal

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000008-16.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO(A))

VICENTE FERREIRA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CAMAROTTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACUMULADORES LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

RODRIGO PARIZOTTO BANDEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO SENTENÇA Processo: 

1000008-16.2016.8.11.0034. EXEQUENTE: VICENTE FERREIRA - ME 

EXECUTADO: CAMAROTTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ACUMULADORES LTDA - EPP Vistos, etc... Dispensado o relatório, de 

acordo com o art. 38, da Lei 9.099/95. Analisando os autos, vislumbra-se 

que as partes, plenamente capazes, entabularam acordo, conforme termo 

acordo juntado (ID n. 14544118 ), por se tratar de matéria que versa sobre 

direito disponível e renunciável, HOMOLOGO por sentença o acordo, nos 

termos do que fora pactuado entre as partes, para que produza os 

jurídicos e legais efeitos, e assim, JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, III, alínea “b” do Código de 

Processo Civil de 2015. Sem custas processuais e sem honorários 

advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 
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9.099/95. Publique-se, tornando-se título executivo, caso não seja 

voluntariamente cumprida. Registre-se. Tendo em vista o que dispõe a 

CNGC, dispenso a intimação das partes. Arquivem-se os autos, 

procedendo às baixas e anotações necessárias. Cumpra-se. Submeta-se 

o presente PROJETO de SENTENÇA ao Juízo para homologação pela 

Exma. Juíza de Direito, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Dom 

Aquino/MT, 24 de agosto de 2018. RAYSSA DUARTE MARQUES CABRAL 

Juíza Leiga HOMOLOGAÇÃO Vistos etc.. Nos termos do artigo 40, da lei 

9.099/95 HOMOLOGO a sentença proferida pela juíza leiga para que 

surtam todos os efeitos legais. Intimem-se as partes. Após, transitada em 

julgado, arquive-se. Dom Aquino - MT, 24 de agosto de 2018. LAURA 

DORILÊO CÂNDIDO Juíza de Direito, em substituição legal

Comarca de Feliz Natal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 84225 Nr: 1274-04.2018.811.0093

 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: JCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OHG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Recebo a inicial, eis que preenchido os requisitos legais.

Processe-se em segredo de Justiça, nos termos do art. 189, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil.

DEFIRO de ofício os benefícios da Justiça Gratuita, eis que a parte autora 

esta assistida por advogado dativo, restando claro a impossibilidade 

financeira de propor a ação por advogado particular.

 Verifica-se nos autos que a cônjuge encontra-se em local incerto e não 

sabido, e requer a citação por edital.

Cite-se, a requerida, por edital, nos termos do art. 256, inciso II, §3º do 

CPC, pelo prazo de 20 (vinte) dias, pelo DJe e fixação do edital no mural 

deste fórum.

Decorrido o prazo, o qual deverá ser certificado pelo Gestor, sem 

apresentação de Contestação, em respeito aos princípios da ampla defesa 

e contraditório, é de rigor que lhe seja nomeado curador especial em seu 

favor, razão pela qual desde já nomeio o Dr. Guilherme Calvo Cavalcante, 

regularmente inscrito no cadastro de advogados OAB/PR nº 45.291, para 

patrocinar os interesses da requerida.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Depois de tudo cumprido e certificado, INTIME-SE a parte autora para 

manifestar-se nos autos.

 Após, volte-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49422 Nr: 171-40.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ENTRE RIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 Vistos em correição.

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 Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49421 Nr: 170-55.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO ENTRE RIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B

 Vistos em correição.

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.: 74913 Nr: 888-76.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ind e Com de Cabos e Mad Sorriso Ltda., 

CLEUNIR PERAZZOLI, JOSE PERAZZOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte exequente pugnou 

às fls. 35 pela citação editalícia das partes executadas, assim recebo a 

petição e determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, que deverá 

ser publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os termos 

do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, em 

respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe 

seja nomeado curador especial.

Destarte, desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital n.º 

03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão.

 Intime-se o defensor constituído de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75133 Nr: 1035-05.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J W MADEIRAS LTDA, ROGERIO ALVES DE 

SOUZA, AGUINALDO SILVA DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte exequente pugnou 

às fls. 25 pela citação editalícia das partes executadas, assim recebo a 

petição e determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, que deverá 

ser publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os termos 

do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, em 

respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe 

seja nomeado curador especial.

Destarte, desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital n.º 

03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão.

 Intime-se o defensor constituído de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.
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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.: 51043 Nr: 920-23.2011.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Conceição de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos em correição.

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.: 50775 Nr: 673-42.2011.811.0093

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Rogerio Domingues & Cia. Ltda. M.E

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604, MARIANE CARDOSO MACAREVICH - OAB:30264/RS, 

ROSANGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:MT/16308-A

 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. 129/129v).

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70232 Nr: 464-39.2012.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA PULMA LTDA-ME, FLAVIO 

RAMOS, JOÃO PAULO FAGANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 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.: 77324 Nr: 824-32.2016.811.0093

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO PROVENZI, PROVENZI E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR FERNANDO CESA - 

OAB:17596/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:OAB/MT 10.718, RUI 

HEEMANN JUNIOR - OAB:15326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução proposta por Evandro Provenzi e 

Provenzi e Cia Ltda-Me em face de Bradesco S.A, todos qualificados na 

inicial.

A inicial (fls. 04/12) veio instruída com os documentos de fls. 13/44.

Em decisão de fls. 46, foi indeferido o pedido de justiça gratuita e 

determinado à comprovação da insuficiência de recurso, ou recolhimento 

das custas.

Intimado (fls. 47), deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 48).

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Fundamento e Decido.

Compulsando os autos denoto que a parte embargante não cumpriu 

integralmente a determinação judicial de fls. 46.

Ora, diz o caput do art. 321 da Lei n. 13.105/15: O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado.

Foi exatamente como procedeu, o magistrado em sua decisão de fls. 46, 

momento em que indeferiu a justiça gratuita e determinou a emenda da 

inicial, com o devido recolhimento das custas.

Entretanto, o embargante apesar de devidamente intimado, não atendeu 

integralmente tal determinação, circunstância que impõe a aplicação do 

parágrafo único do art. 321, já mencionado, a saber, o indeferimento da 

peça de ingresso.

Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço com arrimo no 

parágrafo único do art. 321 da Lei 13.105/15, por consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art.485, inciso I, do 

NCPC).

 Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o 

valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 82, § 2º e 85, § 2º do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44708 Nr: 167-42.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Analisando detidamente os autos, DEFIRO o pedido de fls. 206, conforme 

pugnado. Assim, determino que a Secretaria de Vara diligencie e 

providencie o necessário para o integral cumprimento do que fora 

requerido.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 3706 Nr: 9-21.2005.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIAL MADEIREIRA PIONEIRA LTDA - 

Rep. Legal, WILSON LIUTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 Analisando detidamente os autos, DEFIRO os pedidos de fls. 256, 

conforme pugnado. Assim, determino que a Secretaria de Vara diligencie e 

providencie o necessário para o integral cumprimento do que fora 

requerido.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50014 Nr: 765-54.2010.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gervasio Vieiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando o contido na petição de fls. 61, PROCEDA-SE o 

levantamento dos valores bloqueados às fls. 58, em favor da parte 

exequente, observando os dados bancários informados no referido 

pedido.

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.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 45722 Nr: 1178-09.2006.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO COELHO MILHOMEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos em Correição.

Intime-se o advogado constituído, Dr. Marcos de Moura Horta para 

apresentar os Memoriais em relação ao Réu no prazo de 05 dias, ou para 

cumprir o determinado no artigo 112 do NCPC.

Em caso de não apresentação, intime-se o réu para constituir novo 

advogado para que este prossiga com sua defesa, no prazo de 10 dias, 

ou informar impossibilidade para constituir novo advogado.

Dando-se ciência do ocorrido à OAB/MT, para tomar as providências 

cabíveis em face do Advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71691 Nr: 1078-10.2013.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Sorriso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA FERREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jean Carlos Rovaris - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante das tentativas de citação do requerido, as quais restaram 

infrutíferas, bem como Edital de citação de fls. 57, o qual transcorreu o 

prazo sem manifestação da parte executada, conforme certidão de fls. 59, 

em respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que 

lhe seja nomeado curador especial em seu favor, razão pela qual desde já 

nomeio Dra. Ana Maria Garbeline Fonseca, regularmente inscrita (a) na 

OAB/MT sob o nº 23328/0, a qual deverá ser cientificada desta decisão.

 Intime-se a defensora nomeada de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Após, com a manifestação da curadora nomeada, intime-se a parte autora 

para se manifestar no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 44646 Nr: 105-02.2006.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREMADE MADEIRAS LTDA-ME, EMERSON 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE STEFANELLO 

SEGNOR - OAB:MT-9005-B

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, bem como tendo em vista o teor da 

petição de fls. 109, INTIME-SE a parte exequente, a fim de que se 

manifeste no presente feito, no prazo de 15 dias, sendo o silêncio 

interpretado como concordância com a referida petição.

 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.: 74381 Nr: 636-73.2015.811.0093

 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: LIDIA DE QUEIROS

 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.

Cumpra-se integralmente a deliberação judicial retro proferida nos autos, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 79087 Nr: 542-57.2017.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME CALVO 

CAVALCANTE - OAB:24.542/A

 Vistos em Correição.

A denúncia foi devidamente recebida em decisão de fls. 78.

O acusado devidamente citado às fls. 85 ofereceu resposta escrita (fls. 

95/97) por intermédio de advogado nomeado às fls. 94, apenas 

impugnando, em defesa meritória, os fatos narrados na denúncia ofertada 

pelo Ministério Público.

Não estando presente nenhuma das hipóteses do artigo 397 do Código de 

Processo Penal, dou prosseguimento ao feito.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 27 de Novembro 

de 2018, às 15h30min.

Intime-se a parte, seu advogado, o Ministério Público e as testemunhas 

indicadas pelas partes, atentando-se quanto à eventual expedição de 

cartas precatórias, caso alguma delas resida fora desta Comarca, 

cientificando às partes desta expedição.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 574 de 805



 Cod. Proc.: 74229 Nr: 571-78.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Claudia Teixeira Borges 

- OAB:MT/11.471-A

 Vistos em Correição.

Diante da não realização da audiência designada, bem como que é de 

conhecimento deste Juízo, bem como do Parquet que o Policial arrolado 

como testemunha Ricardo Ladeia Duarte se encontra de atestado em 

Campo Grande, Determino a remessa dos presentes autos ao Ministério 

Público, para requerer o que entender de direito.

Cumpra-se, certificando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 75628 Nr: 1267-17.2015.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:19234/O

 Vistos em Correição.

Determino que a Secretaria proceda com o integral cumprimento da 

Decisão retro.

Cumpra-se, certificando e expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77010 Nr: 673-66.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joviniano Cedro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13.116 OAB MS, Claudinéia Francisco Dias - 

OAB:17.669-MT, Evandro Cesar Alexandre dos Santos - 

OAB:13431-A/MT

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso de apelação foi 

interposto tempestivamente.

 Assim, considerando que a parte apelada apresentou as contrarrazões 

tempestivamente, REMETAM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

(art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto nos itens da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47536 Nr: 401-53.2008.811.0093

 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: ANDREIA TEREZINHA ELLY HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B, ELIANE 

FRUTO - OAB:10.372/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, Jadir José Copetti Novaczyk - OAB:5346-B/MT

 Vistos em correição.

Ante o teor da petição de fls. 260, DEFIRO tal pedido, nos termos pugnado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75992 Nr: 147-02.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FULGENCIO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:5699

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso de apelação foi 

interposto tempestivamente.

 Desse modo, considerando que a parte apelada, deixou transcorrer o 

prazo in albis sem apresentação das contrarrazões, REMETAM-SE os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça (art. 1.010, § 3º, CPC).

Antes da remessa ao Tribunal, OBSERVE-SE o disposto nos itens da 

CNGC.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76771 Nr: 538-54.2016.811.0093

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA PASSADOR, GERALDO PASSADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITACIR SIMIONATO, ANDRE SIMIONATO

 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 dos autores, embora ter saído devidamente ciente dos seus 

deveres da audiência de fls. 47, deixou de se manifestar no mesmo, 

conforme certidão de fls. 48.

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. 47, no prazo 

de 05 dias, sob pena de extinção, conforme o §1º do artigo 485 do NCPC.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 73190 Nr: 1069-14.2014.811.0093

 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: IVO LUIS DEBASTIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHOES DOS 

SANTOS - OAB:8182

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Maria Garbeline 

Fonseca - OAB:23328/0

 Vistos em Correição.

Diante de ter a parte requerida saído da audiência de fls. 236, devidamente 

ciente dos atos a serem cumpridos nos presentes autos e mesmo assim 

deixou transcorrer o prazo, conforme certidão de fls. 238, Intime-se a 

parte autora para se manifestar nos autos no prazo de 10 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.: 72043 Nr: 254-17.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valberto Stolz Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da petição de fls. 31/31v, DETERMINO que a Secretaria de 

Vara diligencie e providencie o necessário para o integral cumprimento da 

decisão de fls. 10/10v, observando o endereço informado (fls. 31/31v).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 72596 Nr: 674-22.2014.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Esquadrias Bona Ltda - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Em que pese os autos terem vindo conclusos para despacho, DETERMINO 

que SE CERTIFIQUE quanto a tempestividade dos embargos de declaração 

apresentados, nos termos do art. 1.023, do CPC.

Após, INTIMEM-SE as partes embargadas, a fim de que, querendo, se 

manifestem, no prazo de 05 dias, acerca dos Embargos de declaração 

opostos, consoante disposto no Art. 1.03, § 2º, do CPC.

 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.: 81672 Nr: 1000398-31.2017.811.0040

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:MT/17.902

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT – Seguro de danos 

pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, proposta 

por Aparecida de Souza Silva em face Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais.

A demanda foi deduzida inicialmente perante o juízo da Comarca de 

Sorriso/MT, que, por meio da decisão de fls.10v/12, declinou da 

competência em favor desta Comarca de Feliz Natal/MT.

Em que pese tenha o processo seguido nesta comarca após o declínio da 

competência pela Comarca de Sorriso/MT, tenho que se faz necessária o 

levantamento do conflito negativo de competência para julgamento da 

demanda.

Com a devida vênia aos relevantes fundamentos expostos da decisão 

declinatória, tenho que deve ser suscitado, neste feito, o conflito negativo 

de competência, com base no que se passa a expor.

Como é cediço, o critério territorial de competência é de natureza relativa, 

estando inserido no âmbito exclusivo do interesse das partes, motivo pelo 

qual é sujeito à modificação e à prorrogação nas hipóteses legalmente 

previstas (arts. 54 e 65, caput, CPC).

 Disso resulta que a incompetência territorial, não sendo de natureza 

absoluta, não pode ser reconhecida de ofício pelo julgador (Súmula nº 

33/STJ), ainda que o autor tenha ajuizado a ação em juízo que não se 

enquadra nas regras gerais de competência legalmente previstas, pois tal 

circunstância não tem o condão de transmudar o critério, que ainda é o 

territorial, portanto, relativo e de interesse exclusivo das partes.

A propósito, em caso idêntico, decidiu o e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT – INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO – 

TERRITÓRIO – NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO EM PRELIMINAR DE 

CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO PELO 

MAGISTRADO – SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE. Embora a ação não tenha sido 

ajuizada na comarca do domicílio do autor ou do réu, bem como na do local 

do acidente, não pode o Magistrado declarar a incompetência relativa, em 

razão do território, de ofício, pois contrário ao entendimento do Superior 

Tribunal de Justiça na Súmula nº 33. (CC 1005329-03.2017.8.11.0000, 

DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS CARVALHO, PRIMEIRA 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/10/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).

Ante o exposto, impõe-se a instauração do incidente de conflito negativo 

de competência na forma do artigo 66, II, do Código de Processo Civil, c/c 

artigo 202 e ss. do Regimento Interno do TJMT.

OFICIE-SE ao Excelentíssimo Senhor Presidente do TJ-MT (art. 953, I, CPC), 

instruindo o expediente com cópia das peças pertinentes constantes dos 

autos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 70816 Nr: 164-43.2013.811.0093

 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 Ari Caus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO AMATO, EMIDIO DIAS CARVALHO, 

COLONIZADORA PENAPOLENSE DE TERRAS-LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Krikor Kaysserlian - 

OAB:26.797 OAB/SP, Octaviano Bazilio Duarte Filho - OAB:173.448 

OAB/SP, OCTAVIANO BAZILIO DUARTE FILHO - OAB:41540

 Vistos em correição.

Cumpra-se integralmente a deliberação judicial retro proferida nos autos, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75644 Nr: 1278-46.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMINADOS FAGANELLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da petição de fls. 22, DETERMINO que a Secretaria de Vara 

diligencie e providencie o necessário para o integral cumprimento da 

decisão de fls. 19/19v, observando o endereço informado (fls. 22).

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 50548 Nr: 446-52.2011.811.0093

 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: ODEMIR PASSADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMAR HUCK, DALIA SIZUCA HIGASHI 

HUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Ante o teor da petição de fls. 57, DEFIRO tal pedido, nos termos pugnado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75760 Nr: 25-86.2016.811.0093

 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): PABLO SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO SIQUEIRA FARIA - 

OAB:7028

 Vistos em correição.

Acolho a cota ministerial de fls. 122, e determino que a Secretaria 

providencie o necessário para expedição de Mandado nos endereços 

informados, para citação do denunciado, e certifique eventual desistência 

de oitiva das testemunhas.

Decorrido o prazo, sem a devida citação, dê-se vistas dos autos ao 
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Ministério Público para manifestação.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82021 Nr: 2433-16.2017.811.0093

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELÇO DURIGON, ALAN FABIO DURIGON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Lermen Bedin - 

OAB:10937/MT, Jean Carlos Rovaris - OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:4.427-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Diante do decurso do prazo sem o pagamento da diligência, conforme 

certificado às fls. 14/15 devolva-se a presente Carta Precatória à 

Comarca de Origem com as nossas homenagens.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 76816 Nr: 561-97.2016.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 Vistos em Correição.

Intime-se o advogado constituído, Dr. Marcos de Moura Horta para 

apresentar os Memoriais em relação ao Réu no prazo de 05 dias, ou para 

cumprir o determinado no artigo 112 do NCPC.

Em caso de não apresentação, intime-se o réu para constituir novo 

advogado no prazo de 10 dias, para que este prossiga com sua defesa.

Dando-se ciência do ocorrido à OAB/MT, para tomar as providências 

cabíveis em face do Advogado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 71135 Nr: 514-31.2013.811.0093

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSdC, DPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GOMES ALVES - 

OAB:, PHILIPPE ZANDARIN VILLELA MAGALHÃES - OAB:16244

 Vistos em Correição.

INDEFIRO a cota ministerial de fls. 438, eis que conforme Despacho de fls. 

433, a Testemunha Claudio Alvarez Sant’ana não foi interrogado, diante do 

endereço de Carta Precatória ser insuficiente.

Assim, determino que caso ao Parquet, insista na oitiva da presente 

testemunha, deverá apresentar endereço atualizado do mesmo, por se 

tratar de testemunha apenas de Acusação, em caso de desistência desta, 

homologo desde já.

Em caso, de desistência da testemunha Claudio Alvarez Sant’ana, 

determino desde já que seja dado, vistas as partes para apresentação de 

Alegações Finais.

Caso, o Parquet trazer o endereço atualizado da testemunha, determino 

desde já a expedição de Carta Precatória, para que a Comarca proceda 

com a oitiva desta, sendo que retornando positiva, vistas as partes para 

apresentação de Alegações Finais, em caso de restar infrutífera, vista ao 

Ministério Público.

Quanto a Testemunha Samira Sousa, eis que as partes que arrolaram esta 

como testemunha desistiram de sua oitiva, homologo a desistência 

requerida.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 75146 Nr: 1048-04.2015.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renata Alves do Vale-ME, RENATA ALVES DO 

VALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte exequente pugnou 

às fls. 50/50v pela citação editalícia das partes executadas, assim recebo 

a petição e determino a citação por edital, com prazo de 30 dias, que 

deverá ser publicado uma só vez no órgão oficial, OBSERVANDO-SE os 

termos do artigo 8º, inciso IV, da Lei de Execução Fiscal.

Transcorrido o prazo in albis, sem qualquer manifestação no feito, em 

respeito aos princípios da ampla defesa e contraditório, é de rigor que lhe 

seja nomeado curador especial.

Destarte, desde já nomeio Dr. Juliano Berticelli, regularmente inscrito no 

cadastro de advogados dativos desta comarca conforme edital n.º 

03/1012/DF, o qual deverá ser cientificado desta decisão.

 Intime-se o defensor constituído de seu múnus, cientificando-a das 

obrigações e restrições constantes dos itens da CNGCJ/MT.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 48101 Nr: 986-08.2008.811.0093

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAGÉ SUPERMERCADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Real Distribuição Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO MIKHAIL ATIÊ - 

OAB:OAB/GO 13.463, Rodrigo Mikhail Atiê Aji - OAB:GO/13.825

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 81374 Nr: 2007-04.2017.811.0093

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO BERTICELLI - 

OAB:12121/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de EXECUÇÃO DE EXECUÇÃO proposta por JULIANO BERTICELLI 

em face de ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

A inicial (fls. 04/06) veio instruída dos documentos de fls. 07/18, sendo 

devidamente recebida às fls. 46/47.

Petição da parte executada concordando com o valor apresentado pela 

exequente na inicial, qual seja R$ 33.441,90 (trinta e três mil quatrocentos 

e quarenta e um reais e noventa centavos) (fls. 22/24v.).

 Vieram-me os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

De início, tendo em vista que a parte executada concordou com os 

cálculos apresentados pela parte exequente, HOMOLOGO o referido valor 

apresentado pela exequente na inicial, qual seja R$ 33.441,90 (trinta e três 

mil quatrocentos e quarenta e um reais e noventa centavos) por sentença, 

para que surta os efeitos legais.

 Assim, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma 
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do art. 487, inciso III, do CPC.

Sem custas de honorários, ante a não resistência à pretensão, bem como 

ISENTO o demandado do pagamento de despesas e custas processuais, 

nos termos do art. 3º, inc. I, da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro 

de 2001.

Expeça-se o competente documento (Precatório) de acordo com os 

valores indicados, nos termos do artigo 535, §3º, inciso I, CPC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para 

as providências cabíveis.

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 82104 Nr: 2497-26.2017.811.0093

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MARCELO SOARES CRISPIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Pedido de Restituição de coisa Apreendida, proposta por 

Marcelo Soares Crispim, devidamente qualificada nos autos.

O autor requer a restituição do veículo Caminhão Mercedes Benz, 

carroceria aberta, L1618, cor Azul, Placas AME-1618, ano 1994, CHASSI 

nº 9BM386014RB041486.

O Ministério Público se manifestou (fls. 25/26) pelo indeferimento do pedido 

de restituição, diante de interessar o bem aos autos, e podendo ocorrer o 

perdimento do bem com o eventual julgamento procedente da presente 

pretensão punitiva.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O Código de Processo Penal trata da restituição das coisas apreendidas 

em seu artigo 118.

“Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas 

apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao 

processo”.

O Ministério Público fundamentou seu parecer pelo indeferimento.

Segue entendimentos jurisprudenciais:

CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SUSPEITO DE 

UTILIZAÇÃO EM CRIME AMBIENTAL. PEDIDO INDEFERIDO. DECISÃO 

MANTIDA. Objetos utilizados na prática de crime ambiental devem 

permanecer apreendidos até o deslinde do processo principal. (Apelação, 

Processo nº 0002049-46.2015.822.0019, Tribunal de Justiça do Estado de 

Rondônia, Turma Recursal, Relator (a) do Acórdão: Juiz Glodner Luiz 

Pauletto, Data de julgamento: 30/11/2016) (TJ-RO - APL: 

00020494620158220019 RO 0002049-46.2015.822.0019, Relator: Juiz 

Glodner Luiz Pauletto, Data de Julgamento: 30/11/2016, Turma Recursal, 

Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 07/12/2016.)

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. 

VEÍCULO. QUANTIA EM DINHEIRO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ORIGEM 

LÍCITA NÃO COMPROVADA. PROPRIEDADE NÃO SUFICIENTEMENTE 

DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.. 1. Na forma dos arts. 119 e 120, do Código de Processo 

Penal; e 91, II, b, do Código Penal, é de se entender que se constituem em 

pressupostos para o deferimento do pedido de restituição de bens e 

valores apreendidos a inequívoca comprovação da licitude de sua 

aquisição, bem como de sua propriedade. 2. No caso em comento, não 

merece ser reformado o r. decisum apelado, tendo em vista que, como 

ponderou o MM. Juízo Federal a quo, "(...) o Requerente não comprovou a 

origem lícita, tanto do veículo quando do numerário apreendido, sendo a 

origem lícita pressuposto indispensável à concessão de qualquer pedido 

de restituição" (fl. 15). 3. Não bastasse apenas isso, tem-se que o ora 

apelante não obteve demonstrar in casu a propriedade do veículo cuja 

restituição se requereu, devendo ser observado, na hipótese, que a 

documentação de fls. 08/09 não é suficiente para tanto, pois nela não se 

divisa a necessária fé pública. 4. Decisum mantido. 5. Apelação criminal 

desprovida. (TRF-1 - ACR: 6633 MT 0006633-11.2009.4.01.3601, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL I'TALO FIORAVANTI SABO MENDES, Data 

de Julgamento: 15/02/2011, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 

p.379 de 11/03/2011)

É impossível a devolução de bens quando interessarem ao processo e 

existir dúvida quanto ao direito do reclamante. Inteligência dos artigos 118 

e 120 do Código de Processo Penal. (TJ-RR - ACr: 0000150010189, 

Relator: Des. MAURO CAMPELLO, Data de Publicação: DJe 01/09/2015)

Dessa forma, entendo assistir razão o Parquet à medida que o autor não 

trouxe aos autos comprovação de que desconhecia a prática do crime 

ambiental.

Por estas razões, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO, ao 

menos por ora, o pedido de restituição formulado.

Determino que sejam os presentes autos, apensado aos autos que deram 

origem a presente apreensão do veículo, bem como aos autos de código 

78970.

 Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Guarantâ do Norte

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº. 10/2018/DF - Torna pública a abertura do Processo Seletivo 

para recrutamento de estagiários remunerados de nível superior, dos 

Cursos de Administração e Direito para formação de cadastro reserva 

para a Comarca de Guarantã do Norte/MT, conforme quadro de vagas 

abaixo:

* O Edital n° 10/2018/DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35337 Nr: 1453-68.2009.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vilmar Machado Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bradesco Vida e Previdência S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Aurélio Hartmann - 

OAB:OAB/MT 10.313-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Cristina Vaz Patini - 

OAB:11660/OAB-MT

 Intimação das partes para no prazo de 5 (cinco) dias querendo se 

manifestarem quanto a expedição do Alvará Eletrônico n° 429738-5 / 2018 

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35342 Nr: 1448-46.2009.811.0087

 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: SdS, MdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRdSC, DC(c, CSC, ACSC, AVSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o plano de partilha 

entabulado às fls. 77 quanto à partilha dos bens imóveis e semoventes, 

para que produza seus efeitos legais e jurídicos, nos termos do art. 654 e 

ss. do CPC/2015 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, 

com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, do Código de 

Processo Civil/2015.Eventuais custas e despesas processuais correrão 

por conta dos herdeiros interessados, de forma proporcional ao quinhão 

que lhes couber. Transitada em julgado esta decisão, expeça-se o formal 
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de partilha. Após, cumpridas estas determinações, arquivem-se estes 

autos com as baixas e anotações devidas.Cientifique-se o Ministério 

Público.P.R.I.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116799 Nr: 3380-54.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público de Guarantã do Norte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Rodrigues Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elio Alceno Schowantz - 

OAB:OAB/MT 10.695-A, Maycon A. Chagas de Lima - OAB:OAB/MT 

21.831/0

 Intimação dos procuradores do acusado para pare apresentarem defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 92886 Nr: 1184-19.2015.811.0087

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Guarantã 

do Norte-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Guarantã do Norte-MT - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando que a conciliação deverá ser estimulada pelos juízes 

durante o curso processual (art. 3º, §3º do CPC), designo audiência de 

conciliação a ser realizada na data 18.09.2018, às 09h40min.

Em razão da implantação da Defensoria Pública na comarca, revogo as 

nomeações anteriores, destituindo as defensoras dativas das partes para 

nomear os Defensores Públicos.

Diante dos trabalhos até então realizados, arbitro honorários advocatícios 

à advogada dativa da parte autora, na proporção de 05 (cinco) URH, que 

deverão ser custeados pelo Estado de Mato Grosso. Expeça-se certidão 

em favor da defensora dativa, certificando a expedição nos autos.

Mantenho o valor de honorários fixado às fls. 41 à defensora dativa da 

parte requerida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 38528 Nr: 729-30.2010.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Souza Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fladson Chiquitin - 

OAB:17743

 Intimação da parte ré para apresentação dos memoriais finais no prazo de 

lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116487 Nr: 3161-41.2018.811.0087

 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: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Mecanica e Peças Joadiesel Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para efetuar o pagamento da taxa judiciária 

remanescente, conforme certidão de fls. 22, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de indeferimento da inicial.

Não obstante, designo audiência de conciliação para a data de 

30.10.2018, às 13h30min.

Após o pagamento da taxa pendente, cite-se e intime-se a parte Ré. O 

prazo para contestação (de quinze dias úteis) será contado a partir da 

realização da audiência.

 A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade 

da matéria fática apresentada na petição inicial.

Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir).

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa. As partes devem estar 

acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação (oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção).

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116144 Nr: 2925-89.2018.811.0087

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MdCA, ACA, MCA, JVCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO COSTA DE SOUZA - 

OAB:7630

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...]Assim, no caso sub judice, analisando o pedido liminar, bem como os 

documentos acostados aos autos, verifico que a liminar pleiteada deve ser 

deferida, uma vez que há demonstração que os menores estão sob os 

cuidados da requerente.Sendo assim, concedo a guarda provisória de A. 

C. A., M. C. A. e J. V. C.A. em favor da genitora, Sra. Marillu da Conceição 

Alves.No tocante ao pedido de fixação de alimentos, indefiro o pedido 

liminar de alimentos à genitora, por não haver nos autos comprovação de 

sua situação econômica.Quanto aos filhos, considerando que a parte 

autora apresentou demonstrativo da remuneração do requerido, arbitro 

alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) da renda mensal líquida 

auferida pelo requerido, a ser pago mensalmente pelo requerido à 

requerente a partir da citação.Expeça-se ofício ao Frigorífico Redentor 

S/A, para que proceda com o desconto em folha de pagamento do 

requerido, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) da renda mensal 

líquida auferida pelo requerido, transferindo tal valor para a conta corrente 

em nome da requerente, nº 2139-3, agência 1288-2, CPF nº 

969.460.401-04.Designo audiência de conciliação para a data de 

02.10.2018, às 13h40min.Cite-se e intime-se o requerido (no endereço 

informado às fls. 18/19), bem como intime-se a autora a fim de que 

compareçam à audiência, acompanhados de seus advogados, importando 

a ausência desta em extinção e arquivamento do processo e a daquele em 

confissão e revelia.Na audiência, se não houver acordo, poderá o 

requerido contestar, desde que o faça por intermédio de advogado, 

passando-se, em seguida, à oitiva das testemunhas e à prolação da 

sentença.Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108645 Nr: 2142-34.2017.811.0087

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natiane Santos Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEPA-Instituto de Educação Politécnico da 

Amazônica, IEPRA-Instituto de Educação Prateado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON DOMINGUES - OAB:23.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 [...], DEFIRO em termos o pedido de tutelar de urgência e determino que os 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 579 de 805



requeridos emitam, no prazo de 15 (quinze) dias, o diploma da requerente 

contendo o número do cadastro no SISTEC – Sistema Nacional de 

Informações da Educação Profissional e Tecnológica, sob pena de multa 

que desde já fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil Reais).Tratando-se, à 

evidência, de relação de consumo, na forma do art. 6º, inciso VIII, do CDC, 

em vista da hipossuficiência da autora em relação aos requeridos, inverto 

o ônus da prova. Advirto, no entanto, que compete à parte autora trazer 

ao menos indícios de que suas alegações condizem com a realidade dos 

fatos, não se podendo impor às demandadas, em todos os casos de 

inversão do ônus, a responsabilidade de provar fatos constitutivos do 

direito alegado ou ainda de produzir prova diabólica.Em vista do 

deferimento da inversão do ônus da prova, deverão os demandados 

colacionar aos autos cópia de todos os documentos que deram 

sustentação à ausência do número do cadastro no SISTEC no diploma da 

autora.Designo audiência de conciliação para a data de 30.10.2018, às 

13h.Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze 

dias úteis) será contado a partir da realização da audiência. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência é obrigatório 

(pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir).A ausência da parte autora acarretará extinção por abandono e 

a ausência da parte demandada os efeitos materiais da revelia.Na primeira 

oportunidade deverão as partes se manifestar nos autos acerca do 

cumprimento ou não da liminar.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 115815 Nr: 2665-12.2018.811.0087

 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: Agostinho Batistel, Antonio Rozin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ildo Pierezan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edcleiton Meneghini - 

OAB:22.882-MT/O, Giovani Rodrigues Coladello - OAB:12.684 OAB/B, 

Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT, Raniele Ferreira Santos Barbosa - 

OAB:18.934 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Recebo a inicial, uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC.

Em análise da peça exordial, verifico a conveniência da realização de 

audiência de justificação prévia, consoante autoriza o art. 562, segunda 

parte, c/c o art. 568, ambos do CPC, visando à melhor valoração dos 

elementos necessários à conquista da tutela possessória em forma de 

liminar (posse; turbação, esbulho ou ameaça; data da turbação, esbulho 

ou ameaça; situação atual), eis que os documentos aportados aos autos 

são insuficientes para fundamentar a concessão da liminar pleiteada.

Assim, designo a data de 19.09.2018, às 13h30min, para realização de 

audiência de justificação.

As testemunhas dos autores e da parte requerida deverão comparecer 

independentemente de intimação, sob pena de preclusão.

Ressalto que, apesar do Código de Processo Civil não prever a 

possibilidade de o requerido produzir provas em audiência de justificação, 

tal ato é facultado ao julgador, cabível quando entendê-lo necessário.

Cite-se a parte requerida nominada na peça vestibular quanto aos termos 

da presente ação, intimando-a a comparecer à audiência de justificação.

Cumpra-se, com prioridade, dada a proximidade da data assinalada para a 

audiência de justificação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 87876 Nr: 1097-97.2014.811.0087

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Angelita de Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Henrique Gonçalves - 

OAB:11.999 - OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovani Rodrigues Coladello 

- OAB:12.684 OAB/B, Ralff Hoffmann - OAB:13128/MT

 [....] Penhora online, por meio do BACENJUD, de ativos depositados nas 

contas bancárias da parte executada. b) A busca de veículos aptos à 

penhora, em nome da parte executada, através do sistema RENAJUD. A 

inserção do bloqueio deverá ser total, incluindo a proibição de circulação, 

nomeando-se, desde já, a parte exequente como depositária dos veículos 

eventualmente apreendidos.c) A penhora do imóvel rural denominado 

Fazenda Viola e Fazenda Esperança, localizado na Gleba Iriri, Linha 38, 

em Guarantã do Norte, com área de aproximadamente 2.192 hectares, 

nomeando a exequente como depositária, autorizando-a, desde já, a imitir 

na posse do imóvel. No entanto, acaso a área esteja arrendada, ao invés 

de imitir na posse, a exequente receberá os rendimentos resultantes do 

arrendamento, devendo o arrendatário ser intimado para depositar em 

juízo os valores que seriam destinados ao executado.d) Não localizados 

ativos em contas bancárias nem veículos, ou sendo os valores 

insuficientes para garantir a dívida acrescida dos consectários, intime-se 

o executado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, indique quais são e 

onde se encontram os bens sujeitos à penhora, sob pena de, decorrido in 

albis o prazo, ou não indicados bens suficientes e idôneos, incidir na 

prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Visando conferir maior 

eficácia ao procedimento executivo e em atenção ao princípio da 

celeridade processual, fixo, desde já, em 15% sobre o valor atualizado da 

dívida a multa pelo ato atentatório, a qual reverterá em favor da parte 

exequente. [...]

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 37230 Nr: 719-66.2015.811.0036

 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: Maria Olimpia Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hildo Castro Teixeira - 

OAB:2.251-MT, João Carlos Hidalgo Thome - OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, decorreu o prazo requerido pela autora à Ref. 51, 

razão pela qual intimo a mesma para, no prazo legal, anexar aos autos a 

cópia do inventário citado na petição inicial (inventário de Olímpio Teixeira 

De Oliveira), ou, alternativamente, cópia das primeiras declarações e da 

sentença.

 Guiratinga - MT, 23 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 41184 Nr: 448-23.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Rodrigues Rezende de Barros Athely

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Certidão

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que, intimo a parte ré para, no prazo legal, apresentar 

Memoriais Finais nos autos.

Guiratinga - MT, 23 de agosto de 2018.

Analista Judicial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57816 Nr: 1490-39.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leandro da Silva Delmiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 PROCESSO/CÓD. Nº 57816 Vistos etc.Trata-se de ação previdenciária 

ajuizada por LEANDRO DA SILVA DELMIRO em face de Instituto Nacional 

do Seguro Social –INSS.Contestação juntada aos autos 

fls.35/39.Impugnação às fls.52/54.É o breve relatório. . Nomeio como perito 

o Dr. Diógenes Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá 

independentemente de compromisso, cujos possíveis honorários correrão 

por conta da Justiça Federal no valor de R$370,00 (trezentos e setenta 

reais), valores estes que serão reajustados anualmente, o mês de janeiro, 

pela variação do IPCA-E nos termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 

13 de julho de 2016 do CNJ, podendo eventuais custas da perícia ser 

agregada ao final à parte sucumbenteATENTE-SE a secretaria para enviar 

todos os documentos necessários para o deslinde do perito, inclusive os 

quesitos acostados pelas partes.Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 22 

de agosto de 2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11949 Nr: 870-13.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida do Rosario

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT, Paulo Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180

 PROCESSO/CÓD. Nº 11949

 Vistos etc.

ARQUIVEM-SE o presente feito!

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15361 Nr: 105-37.2010.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene de Souza Cavalcante

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Marques Ribeiro - 

OAB:8.973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 15361

Vistos etc.

Considerando o cálculo apresentado pelo requerente às fls.103/106, e 

concordância do requerido à fl.113, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados.

 Expeça-se o respectivo RPV, aguardando-se o pagamento em arquivo 

provisório, excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11029 Nr: 270-89.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hugo Rosa da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Léa Émile M. Jorge de Souza 

- Procuradora Federal - OAB:Matr. 1585180, Procurador do INSS de 

roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 11029

Vistos etc.

Considerando o cálculo apresentado pelo requerente às fls.163/164, e 

concordância do requerido à fl.170, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados.

 Expeça-se o respectivo RPV, aguardando-se o pagamento em arquivo 

provisório, excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 17315 Nr: 744-21.2011.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olinda Vilela de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, III, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o feito com resolução de mérito, 

extinguindo-se o presente feito executório, ante o reconhecimento pelo 

embargado da procedência do pedido, determinando que esta prossiga 

pelo valor apresentado pelo embargante, qual seja R$52.878,22 (cinquenta 

e dois mil oitocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos).Assim, 

HOMOLOGO os cálculos realizados pelo INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS juntado às fls. 108/109, dos presentes 

autos.Condeno o embargado nas custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre a 

diferença entre a quantia executada e ora arbitrada. Friso, todavia, que 

sendo a embargada beneficiária da Justiça Gratuita nos autos principais, a 

execução das verbas sucumbências deverá obedecer o disposto no art. 

12 da Lei nº 1.0960/50.Ato contínuo, expeça-se o competente RPV ou 

precatório, por intermédio do Tribunal competente devendo, neste caso, 

aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, excluindo-o do relatório 

estatístico, mas sem baixa na distribuição.Publique-se. Registre-se. 

In t imem-se .  Escoado  o  p razo  recu rsa l ,  a rqu ivem-se . 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11022 Nr: 269-07.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tintilio Ferreira do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 11022

Vistos etc.

Intime-se o INSS quanto ao pleito de fls.132/148, a fim de se pronunciar no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 690 do NCPC), sob pena de anuência.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.
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 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12315 Nr: 1177-64.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Paulo 

Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓD. Nº 12315

Vistos etc.

Em razão da petição de fl. 140/141 e considerando o decurso do período 

requerido, intime-se o causídico da parte autora, para que em 15 (quinze) 

dias junte aos fólios, a devida prestação de contas ou o comprovante do 

depósito judicial em nome da parte autora.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 5523 Nr: 712-94.2003.811.0036

 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: Espólio de Antônia Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3.833/MT, Fernanda Zaffalon-Procuradora Federal - 

OAB:, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 5523

Vistos etc.

Em razão do contraditório, abro vistas à parte requerente para que se 

manifeste quanto às fl.242 no prazo de 10(dez) dias.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12641 Nr: 116-37.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divina Lopes Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Eber Amâncio de Barros - OAB:282.075/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 12641

Vistos etc.

Intime-se o causídico do requerente para que se manifeste quanto a 

impugnação à execução de fls.120/127, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31944 Nr: 536-66.2013.811.0036

 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: Marina Ramos Macedo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT, Paulo Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INSS - INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL - OAB:roo, Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31944

Vistos etc.

Intime-se o causídico do requerente para que se manifeste quanto a 

impugnação à execução de fls.159/169, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10682 Nr: 1201-29.2006.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Siurim Gomes Rosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso Cruz - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 10682

 Sentença

Expeçam-se os alvarás de levantamento eletrônico nas contas bancárias 

informadas, correspondente ao montante de cada beneficiário.

Cumpra-se, atentando-se a Secretaria para a Ordem de Serviço nº 

03/2014.

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 11494 Nr: 576-58.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antônio Rosa de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, 

Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Vasconcellos 

Rocha - OAB:Mat nº 1585012, PROCURADOR - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 11494

 Vistos etc.

ARQUIVEM-SE o presente feito!

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31237 Nr: 1079-06.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia de Souza Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, Luiz 

Antônio Vilela - OAB:4195/MT, Paulo Rubens Baldan - 

OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31237

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado à fl.129/130, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31940 Nr: 532-29.2013.811.0036

 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: Marina Ramos Macedo e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Baldan Neto - 

OAB:13088-A/MT, Paulo Rubens Baldan - OAB:13.478/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 31940

Vistos etc.

Intime-se o causídico do requerente para que se manifeste quanto a 

impugnação à execução de fls.152/159, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9542 Nr: 756-11.2006.811.0036

 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: Edith de Moraes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8.740-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - OAB:3.833/MT, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 9542

Vistos etc.

A fim de se evitar futuro prejuízo à parte autora, reitere-se a intimação da 

advogada daquela, para que no prazo impreterível de 10 (dez) dias, 

acoste a planilha do cálculo atualizado. Mantendo-se inerte, desde já 

determino o arquivamento dos autos.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30562 Nr: 405-28.2012.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdenor Manoel Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Letícia Silva de Lima Suzana - 

OAB:11.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 30562

 Vistos etc.

Considerando que as partes foram devidamente intimadas para 

manifestarem quanto ao retorno dos autos, e mantiveram inertes, 

arquivem-se o presente processo, nos termos do item 5.16.22 da C.N.G.C.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12910 Nr: 379-69.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Marcelo - OAB:61074/MT, 

Márcio José Negrão Marcelo - OAB:278108/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 12910

 Sentença

Considerando o pagamento da obrigação, com supedâneo no art. 924, II, 

do NCPC, extingo o feito com resolução de mérito.

Intimem-se.

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos.

Cumpra-se.

 Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 10817 Nr: 89-88.2007.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDVMNO, JAdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I-NdSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11045A/MT, Fernando Baldan Neto - OAB:13088-A/MT, 

Florisvaldo Antonio Baldan - OAB:11044 A / MT, Luciana Gulart 

Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 Em face do exposto, com fulcro no art. 487, III, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o feito com resolução de mérito, 

extinguindo-se o presente feito executório, ante a concordância pelos 

cálculos apresentados, determinando que esta prossiga pelo valor 

apresentado pela contadoria deste juízo, qual seja R$231.258,99 

(duzentos e trinta e um mil duzentos e cinquenta e oito reais e noventa e 

nove centavos).Assim, HOMOLOGO os cálculos juntado às fls. 171/175, 

dos presentes autos.Condeno o embargado nas custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre a diferença entre a quantia executada e ora arbitrada. Friso, 

todavia, que sendo a embargada beneficiária da Justiça Gratuita nos autos 

principais, a execução das verbas sucumbências deverá obedecer o 

disposto no art. 12 da Lei nº 1.0960/50.Ato contínuo, expeça-se o 

competente RPV ou PRECATÓRIO, por intermédio do Tribunal competente 

devendo, neste caso, aguardar-se o pagamento em arquivo provisório, 

excluindo-o do relatório estatístico, mas sem baixa na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Escoado o prazo 
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recursal, arquivem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 24 de agosto de 

2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 12772 Nr: 239-35.2008.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Diogo Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT, Wender Luiz dos Santos - OAB:16327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 12772

Vistos etc.

Intime-se o causídico do requerente para que cumpra integral despacho de 

fl.253, acostando aos autos, prestação de conta do montante repassado à 

parte autora.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 9160 Nr: 417-52.2006.811.0036

 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: Alvino José Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jefferson Apdo Pozza Fávaro - 

OAB:233.345, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT, Murillo 

Espicalquis Maschio - OAB:9118-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - OAB:3.691-MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 9160

Vistos etc.

Preenchidos os requisitos, defiro a habilitação do herdeiro, para que este 

possa dar prosseguimento no feito.

Assim, faça constar na capa dos autos o nome do herdeiro.

Ato contínuo, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante legal, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, apresentar impugnação à execução, nos próprios autos, no 

prazo de 30 (trinta dias), ou concordar com o cálculo apresentado à 

fl.207/209, na forma do artigo 535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 31614 Nr: 207-54.2013.811.0036

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIRC, KRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Valadares Lopes 

Rocha Maciel - Defensor Público/MT - OAB:Mat. 100350

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Isabel Cristina Silva Gomes - OAB:14269 /MG

 Processo nº 207-54.2013.811.0036

Código: 31614

Execução de Alimentos

Despacho.

Vistos etc.

1) Compulsando os autos verifica-se que a transferência eletrônica 

disponível (TED) autorizada por meio do Alvará Eletrônico nº 

380912-9/2018, foi devolvido à conta única judicial com motivo 

“divergência na indicação do CPF/CNPJ”.

Observa-se por oportuno, que o número de CPF da beneficiária Kênia 

Rodrigues da Silva lançado no mencionado Alvará foi corretamente 

mencionado, conforme se verifica da cópia do documento da genitora da 

menor a fls. 10.

2) Desse modo, DETERMINO que a secretaria EXPEÇA novo alvará em 

favor da parte exequente, N.I.R.C, representada por sua genitora Kênia 

Rodrigues da Silva, para o levantamento do valor depositado em Juízo, 

transferindo a totalidade desse valor depositado para a conta bancária no 

Banco Bradesco, Agência 981-4, conta corrente nº10321-7.

3) Por fim, defiro parcialmente os pedidos da Defensoria Pública de fls. 

121/122, para que intime-se pessoalmente a Exequente para ela indique ao 

Sr. Oficial de Justiça seu número atual de telefone e compareça à 

Defensoria Pública para esclarecer se o executado pagou alguma parcela 

da pensão alimentícia.

Intime-se. Cumpra-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.: 6 Nr: 1-22.1976.811.0036

 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: Espólio de João Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado para que tome 

conhecimento dos atos praticados nos autos Cód. 14, a expedição da 

Carta de Adjudiciação, afim de manifestar neste, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do presente feito, no prazo de 

cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 14 Nr: 1-65.1980.811.0036

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisca Umbelina Vieira, Idomar Dias Vieira, Silvia 

Dias Vieira, Ivone Vieira Chiquetti, Anadir Vieira de Oliveira, Salviano Dias 

Vieira, Alexandro Vieira Macedo, Guilherme Dias Vieira, Irene Dias Vieira, 

Ilda Vieira Lopes, Maria Aparecida Dias Vieira, João Dias Vieira Filho, Ione 

Vieira Rodrigues, Carlos Vieira Macedo Junior, Eduardo Vieira Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaci Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luizmar Barbosa Vieira - 

OAB:13059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Antônio Vilela - 

OAB:4195/MT

 Intimar a parte autora através de seu advogado, para que promova nos 

autos o recolhimento da Guia de expedição de Carta de Adjudiciação, bem 

como, promover a extração de cópia indicadas na carta de Adjudicação e 

sua autenticação afim de entregar a carta a Autora. Ainda, intimar a autora 

acerca do último paragrafo do despacho de fls, 457, item 4), tudo no prazo 

de cinco (05) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53960 Nr: 3614-29.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia dos Santos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto de Sousa - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 53960
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 Vistos etc.

RECEBO a apelação retro, apenas no efeito devolutivo.

 Intime-se o apelado para, querendo, contrarrazoar as razões da apelação 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Caso nas contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do 

art. 1.009 do NCPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art.1.010, 

§2º do NCPC), intime-se o apelante para manifestação/contrarrazões no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, certifique-se e remetam os autos ao Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 23 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36524 Nr: 454-64.2015.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Oliveira Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 36524

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para que se manifeste quanto à planilha de 

cálculos, apresentada pela Autarquia, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58898 Nr: 1879-24.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo Claudio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Alexandrina das Neves 

- OAB:21607/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 58898

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos 

declaração de hipossuficiência sob pena de indeferimento da gratuidade 

da justiça, e recolhimento das custas processuais, nos termos dos art. 

485, I do NCPC.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 15 Nr: 2-80.1980.811.0036

 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: Espólio de Domingos Pereira Leite, Joaquim Alves Leite, 

Marly Alves Leite, Marina Alves de Souza, Marlete Alves Leite, Laildes 

Alves Leite, Ana Maria Alves Leite, Lidio Alves Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Alves Leite, Gerson Cesar 

Palmeiras, Jane Terezinha Calil Palmeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elemar Elio Perinazzo - 

OAB:8780-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:3647-A, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT, Saulo Peralta - 

OAB:2.986-A, Silêno Rezende Tavares - OAB:5.652

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Novo CPC, por restar prejudicado o 

exame desta ação, devido a procedência da ação de oposição em 

apenso.1) DETERMINO que o Setor de Distribuição corrija a capa dos 

autos e o Sistema Apolo para que faça constar o nome correto do 

requerido GELSON CESAR PALMEIRA, substituindo o nome equivocado 

GERSON, por GELSON, bem como substitui o sobrenome equivocado 

PALMEIRAS, por PALMEIRA, a fim de evitar tumultos processuais, 

conforme argumentos expressos no tópico 1 da fundamentação desta 

sentença.2) CONDENO as partes do processo: autora e requerida à 

repartição do pagamento das custas judicias e despesas processuais, no 

percentual de 50% (cinquenta por cento) para cada, devido ao fato de 

ambas partes terem dado causa ao ajuizamento e continuidade deste feito 

até a presente data. Nesse sentido, CONDENO, ainda, as partes AUTORA 

e REQUERIDA ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, 

em benefício do advogado da parte contrária, no percentual de 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme determina o 

art. 85, §2º e §14º do NCPC. Foi fixado o valor mínimo devido a ausência 

de situações excepcionais no presente feito que autorize o aumento do 

percentual dos honorários, principalmente, porque o presente feito foi 

extinto sem resolução do mérito.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo requerido:3) INTIMEM-SE 

os as partes, AUTORA e REQUERIDA, para, no prazo de 48h (quarenta e 

oito horas) efetuarem o pagamento das custas, sob pena de inscrição em 

dívida ativa, conforme art. 1º e 2º do Provimento 40/2014 CGJ.Após, 

ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53852 Nr: 3582-24.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alice Anunciação do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eber Amancio de Barros - 

OAB:15181-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 53852

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por ALICE ANUNCIAÇÃO DO 

NASCIMENTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), alegando ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de 

economia familiar, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.31/35.

Impugnação às fls.48, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/10/18, às 

15h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 
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PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 38866 Nr: 1389-07.2015.811.0036

 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: Analina Silveira de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Roece Onassis - 

OAB:17.933, Odair Donizete Ribeiro - OAB:109334

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 38866

Vistos etc.

Considerando a noticia do falecimento da parte autora, suspendo o 

andamento do feito.

Intime-se o advogado da parte autora afim de que acoste aos fólios 

certidão de óbito e indique os sucessores do de cujus para fins de 

habilitação.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53872 Nr: 3590-98.2017.811.0036

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Irany Ferreira de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 53872 Vistos etc.Trata-se de ação previdenciária 

ajuizada por IRANY FERREIRA DE AMORIM em face de Instituto Nacional 

do Seguro Social –INSS.Contestação juntada aos autos 

fls.46/50.Impugnação às fls.58.É o breve relatório. Decido. É ponderável 

que a parte exerça direito à ordem jurídica justa, por meio do Poder 

Judiciário, cujo acesso não lhe tem como ser negado ou restringido.Sendo 

necessária a comprovação fática do alegado, mormente por prova pericial, 

impossível o julgamento antecipado. Nomeio como perito o Dr. Diógenes 

Garrio Carvalho-CRM/MT 4142, que servirá independentemente de 

compromisso, cujos possíveis honorários correrão por conta da Justiça 

Federal no valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), valores estes 

que serão reajustados anualmente, o mês de janeiro, pela variação do 

IPCA-E nos termos do art.02, §5º da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016 do CNJ, podendo eventuais custas da perícia ser agregada ao final à 

parte sucumbente..Deixo para marcar audiência de instrução e julgamento 

para o momento oportuno, após a conclusão dos trabalhos 

periciais.ATENTE-SE a secretaria para enviar todos os documentos 

necessários para o deslinde do perito, inclusive os quesitos acostados 

pelas partes.Intimem-se. Cumpra-se.Guiratinga/MT, 24 de agosto de 

2018.Aroldo José Zonta BurgarelliJuíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 35174 Nr: 1447-44.2014.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosinei Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público da 

Comarca de Guiratinga MT - OAB:

 Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de fls. 01/03, para 

CONDENAR o Acusado ROSINEI PEREIRA DA SILVA, alcunha “NEI”, 

brasileiro, solteiro, portador do RG nº 2219249-2 SSP/MT, natural de 

Guiratinga/MT, nascido aos 29/11/1990, filho de Nirande Jose da Silva e de 

Clarice Pereira da Silva, residente na Av. Américo Portela, nº 39, Bairro 

Boa Esperança, neste Município de Guiratinga/MT, como incurso na pena 

do art. 129, §9º do Código Penal, nos termos da Lei nº 11.340/2006.Em 

observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal passo a dosar 

a pena:2)DA DOSAGEM DA PENA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 30082 Nr: 1173-85.2011.811.0036

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izanildo Lima de Souza, Valdecy da Silva Vieira, Neuza 

Lima de Souza, Rosa Lima de Souza Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gerson Cesar Palmeiras, Jane Terezinha Calil 

Palmeira, Espólio de Domingos Pereira Leite, Marly Alves Leite, Joaquim 

Alves Leite, Marina Alves de Souza, Ana Maria Alves Leite, Marlete Alves 

Leite, Domingos Alves Leite, Lidio Alves Leite, Laildes Alves Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Cesar Brzezinski 

Filho - OAB:15.105/O - MT, Léa Carvalho Moraes Brzezinski - 

OAB:3295-B, Luciana Gulart Soares - OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:3647-A, Elemar Elio Perinazzo - OAB:8780-MT, Silêno Rezende 

Tavares - OAB:5.652

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

Oposição, proposta pelos opoentes IZANILDO LIMA DE SOUZA, VALDECY 

DA SILVA VIEIRA, NEUZA LIMA DE SOUZA e ROSA LIMA DE SOUZA 

AMARO, em face dos opostos ESPÓLIO DE DOMINGOS PEREIRA LEITE E 

OUTROS, autores no processo principal em apenso (nº 1980/19 - Código 

15) e GELSON CESAR PALMEIRA E JANE TEREZINHA CALIL PALMEIRA, 

requeridos no processo principal em apenso (nº 1980/19 - Código 15), por 

consequência extingo o presente feito, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para isso: 1) 

DECLARO os opoentes como os legítimos possuidores das áreas rurais 

descritas nos Memoriais Descritivos e Mapas presentes às fls. 35/43, as 

quais são objeto da Ação de Manutenção de Posse, em apenso, de nº 

1980/19 - Código 15. 2) DETERMINO que o Setor de Distribuição corrija a 

capa dos autos e o Sistema Apolo para que faça constar o nome correto 

do oposto GELSON CESAR PALMEIRA, substituindo os nomes equivocado 

GERSON, por GELSON, bem como substitui o nome equivocado 

PALMEIRAS, por PALMEIRA, a fim de evitar tumultos processuais, 

conforme argumentos expressos no tópico 1 da fundamentação desta 

sentença.3) Em razão da sucumbência MÍNIMA dos opoentes, CONDENO 

os OPOSTOS, parte requerida nesta ação, solidariamente, ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o 

valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º e §8º do 

NCPC, visto que pela natureza da causa e do tempo percorrido, não 

vislumbro que este feito tenha exigido do advogado dos opoentes a 

realização de um trabalho excessivo e desgastante, principalmente, 

considerando que houve o julgamento antecipado da lide.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada sendo 

requerido.Após, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Guiratinga/MT, 22/08/2018.Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56858 Nr: 1105-91.2018.811.0036

 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: Neuzalina de Souza Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Francisco Oliveira de Souza, Espólio 

de Ana Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:19897/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 
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Santos - OAB:19897/MT

 Processo nº 1105-91.2018.811.0036

Código: 56858

Arrolamento Sumário

Decisão.

Vistos etc.

1) NOMEIO a requerente, NEUZALINA DE SOUZA RODRIGUES, como 

inventariante, com base no art. 616, inc. VI do Novo CPC que, INTIMADA 

da nomeação, PRESTARÁ, dentro de 05 (cinco) dias, o compromisso de 

bem e fielmente desempenhar o encargo (art. 617, I e parágrafo único, 

Novo Código de Processo Civil – CPC).

2) CITEM-SE os herdeiros, a Fazenda Pública e o Ministério Público, para 

os termos do arrolamento.

3) Concluídas as citações, ABRIR-SE-Á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

declarações da inventariante e plano de partilha.

6) Após, CERTIFICA-SE a serventia e volte os autos conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Expeça-se 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.: 58848 Nr: 1852-41.2018.811.0036

 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: Natalice Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio Osvaldo Miranda da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - 

OAB:11230

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1852-41.2018.811.0036 (58848)

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 das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 748 Nr: 345-80.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Emidio Fraga Ribeiro, Joaquim Fraga 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - OAB:MT 

15.941, KARLA ANDRADE CAMPOS - OAB:17270, Murilo castro Melo 

- OAB:MT 11.449

 Diante do exposto, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade juntada às 

fls. 197/206 e 215/224.CADASTREM-SE no Sistema Apolo os advogados 

constituídos pela parte executada, conforme Procuração de fls. 228, para 

que possam ser intimados desta decisão e dos demais atos 

processuais.Dando prosseguimento ao feito, INTIME-SE PESSOALMENTE a 

parte exequente, COM REMESSA/CARGA dos autos, para que, no prazo 

de 10 (dez) dias, dê o devido andamento nesta ação, requerendo o que 

entender de direito, sob pena de extinção do presente feito, sem 

resolução do mérito (art. 485, III, §1º do CPC).Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.Guiratinga/MT, 22/08/2018. Aroldo José Zonta 

BurgarelliJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 48286 Nr: 1227-41.2017.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Ribeiro Filho, Roger Fernando Ferreira 

Portela, Gabriel Oliveira Montenegro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT

 Processo nº 1227-41.2017.811.0036

Código: 48286

Criminal

Despacho.

Vistos etc.

Recebo às Respostas à Acusação apresentadas pelos réus.

Inicialmente verifica-se que não estão presentes causas que possibilitam a 

absolvição sumária do acusado art. 397 do CPP.

Desta forma, DESIGNO audiência de instrução para o dia 31/10/2018, às 

15h30min (MT), para proceder à oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

I-INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes e REQUISITE-SE os 

Policias Militares e Civis arrolados como testemunhas;

II- As testemunhas deverão ser advertidas de que, deixando de 

comparecer sem motivo justificado, sujeitar-se-ão á conduta coercitiva, 

com auxilio de força policial, se necessário, sem prejuízo da aplicação de 

multa prevista no art.458 do CPP, bem como estará sujeito a processo 

penal por crime de desobediência e ao pagamento de custas das 

diligências (art. 218 e 219, do Código de Processo Penal).

III- INTIME-SE os acusados, GABRIEL OLIVEIRA MONTENEGRO, HÉLIO 

RIBEIRO FILHO e ROGER FERNANDO FERREIRA PORTELA, para que 

compareçam à audiência ora designada;

 Ciência ao Ministério Público e às Defesas dos acusados.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Às providências.

 Guiratinga/MT, 22 de agosto de 2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 36324 Nr: 356-79.2015.811.0036

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Loja Maçônica São João de Guiratinga
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Maria Cavalcante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Petrônio de Souza Dias 

- OAB:9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Processo n.º 356-79.2015.811.0036 (36324)

Cumprimento de Sentença

Decisão.

Vistos etc.

Cumpridas todas as formalidades, RECEBO o recurso de apelação (fls. 

178/186), no seu efeito devolutivo e suspensivo, conforme preceitua os 

arts. 1.012, caput e 1013 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a parte apelada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentem suas contrarrazões (art. 1.010, §1º do CPC).

Esgotado o prazo supra, com ou sem a manifestação da parte e caso o 

apelado não interpuser apelação adesiva, REMETAM-SE os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas 

homenagens (art. 1.010, §3º do CPC).

Intimem-se. Cumpra-se

Expeça-se 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.: 58727 Nr: 1803-97.2018.811.0036

 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: Luis Carlos Dourado Batista, Ábia Ferreira Batista, 

Luciana Dourado Batista, Mônica Cristina Dourado Batista, Florisvaldo 

Ribeiro Batista, Alessandro Ribeiro Batista

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Miguel Lima Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilia Fernandes das Graças - 

OAB:16869/MT, EDILIA FERNANDES DAS GRAÇAS - OAB:16869/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1803-97.2018.811.0036 (58727)

Ação de Inventário

Decisão.

Vistos, etc.

Para a concessão da Assistência Judiciária Gratuita conforme pretendem 

os autores 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 os autores 

são pobres nos termos da Lei 1060/50, uma vez que apenas a declaração 

do advogado de que seus clientes são pobres 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 Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58424 Nr: 1713-89.2018.811.0036

 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: Thaise Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Ferreira Bonilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Luiz Alves de Matos - 

OAB:19730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 1713-89.2018.811.0036 (58424)

Ação de Penal Privada

Decisão.

Vistos etc.

Compulsando os presentes autos, o Setor de Distribuição e Protocolo à fl. 

30 certificou que os presentes autos foram distribuídos sem o 

recolhimento das custas iniciais e sem o pedido de Justiça Gratuita.

Nesse sentido, conforme o art. 806 do CPP, INTIME-SE a parte autora, por 

meio de seu Advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTE-SE 

nos autos o COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE CUSTAS 

PROCESSUAIS, sob pena de cancelamento da distribuição e, 

consequentemente, extinção do processo sem resolução do mérito.

 Após o prazo, CERTIFIQUE-SE a serventia e volte os autos conclusos 

para novas deliberações.

Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 22/08/2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 56238 Nr: 834-82.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose dos Santos Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Alves Velasco - 

OAB:5847/MT

 Autos: 834-82.2018.811.0036 (56238)

Ação Penal

Despacho.

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que há audiência de instrução designada 

para o próximo dia 29/08/2018, às 17h30min (MT), já tendo sido requisitado 

o acusado ao ergástulo público onde se encontra, com escolta 

programada.

Isso posto, postergo a análise do pedido de liberdade provisória de Ref. 

105 para audiência já designada.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

Guiratinga/MT, 24/08/2018.

Aroldo Jose Zonta Burgarelli

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 53959 Nr: 3613-44.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzia dos Santos Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - OAB:4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robert Luis de Souza 

Conceição - Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 53959

 Vistos etc.
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Trata-se de ação previdenciária ajuizada por LUZIA DOS SANTOS 

CARDOSO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

alegando ser trabalhador (a) rural, mormente no regime de economia 

familiar, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.29/33.

Impugnação às fls.45/48, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/10/18, às 

14h00min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 22 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 50402 Nr: 2196-56.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inair Brandão dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Dauber Ferreira da 

Silva - OAB:23723, FERNANDO FERREIRA DA SILVA - OAB:14924/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP., Robert Luis de Souza Conceição - 

Procurador Federal - OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 50402

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls.117/125, na forma do 

artigo 535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 52269 Nr: 2951-80.2017.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lili da Silva Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Ricardo Filipak - 

OAB:11551/O-MT, Rosenilda Pereira do Lago - OAB:23616-0, Samara 

Dalla Costra Alves - OAB:19974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do INSS de roo - 

OAB:TODAS CORRESP.

 PROCESSO/CÓD. Nº 52269

Vistos etc.

 Autue-se como cumprimento de sentença.

Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante legal, por 

carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, apresentar 

impugnação à execução, nos próprios autos, no prazo de 30 (trinta dias), 

ou concordar com o cálculo apresentado às fls.156, na forma do artigo 

535 do Código de Processo Civil.

Consigne-se que não sendo impugnada a execução, proceder-se-á na 

forma do art. 535, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

Fixo, provisoriamente, honorários advocatícios no valor de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da execução.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 57968 Nr: 1532-88.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 PROCESSO/CÓD. Nº 57968

 Vistos etc.

Trata-se de ação previdenciária ajuizada por CLAUDIO CORREA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), 

alegando ser trabalhador (a) urbano (a), fazendo jus ao benefício 

pleiteado.

Contestação juntada aos autos às fls.45/51.

Impugnação às fls.60/65, reiterando os termos da inicial.

É o breve relatório. Decido.

Das provas.

 Defiro as provas na forma requerida, consistente em depoimento pessoal 

das partes e inquirição das testemunhas.

 Destarte, dou por saneado o processo, já que presentes os 

pressupostos processuais e as condições da ação.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25/10/18, às 

13h30min.

INTIMEM-SE as partes pessoalmente a fim de que compareçam à 

audiência, para prestar o seu depoimento, CONSIGNANDO 

EXPRESSAMENTE NO MANDADO A ADVERTÊNCIA DA PENA DE 

CONFISSÃO, CASO NÃO COMPARECEREM, conforme estabelece o artigo 

385, § 1º, do Novo CPC.

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES, da audiência designada, via 

DJE. Ressalto que eles deverão apresentar o rol de testemunhas no prazo 

legal. FICAM ADVERTIDOS da sua obrigação de intimarem as testemunhas 

por eles arroladas do dia, da hora e do local da audiência designada, nos 

termos do art. 455, caput e §1º do Novo CPC ou comprometerem em levar 

as testemunhas à audiência, nos moldes do art. 455, §2º do Novo CPC.

A inércia na realização da intimação das testemunhas pelo advogado da 

parte ou a ausência delas na audiência designada de forma injustificada 

IMPORTARÁ DESISTÊNCIA DE SUA INQUIRIÇÃO e PRECLUSÃO DA 

PROVA TESTEMUNHAL (art. 455, §2º e §3º do Novo CPC).

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli
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 Cod. Proc.: 45672 Nr: 2490-45.2016.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isaías Campos Filho - 

OAB:2470-MT, Marina Costa e Castro - OAB:22986/MT

 Autos: 2490-45.2016.811.0036 (45672)

Ação Criminal

 (SEGREDO DE JUSTIÇA)

Decisão.

Vistos etc.

Conforme certidão de fl. 167/176, as razões de apelação apresentada 

pela Defensoria Técnica do réu são intempestivas.

Dê vista ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões de 

apelação, no prazo legal.

Após, ENCAMINHEM-SE os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, com as homenagens de estilo. Com ressalva de que no 

ofício de encaminhamento conste que a razões de apelação são 

intempestivas.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Às providências.

Guiratinga/MT, 24/08/2018.

 Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58951 Nr: 1905-22.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Alves Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmary dos Santos Vilela - 

OAB:20662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO/CÓDIGO N° 58951

Vistos etc.

Intime-se o requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, acoste aos 

autos o comprovante do indeferimento administrativo, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, I c/c art. 330, III, ambos do 

NCPC.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 22 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 748 Nr: 345-80.1997.811.0036

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Nacional

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Emidio Fraga Ribeiro, Joaquim Fraga 

Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrea Alfaro - OAB:MT 

15.941, KARLA ANDRADE CAMPOS - OAB:17270, Murilo castro Melo 

- OAB:MT 11.449

 Autos n° 345-80.1997.811.0036 (748)

Execução Fiscal

Decisão.

Vistos etc.

POSTERGO a análise dos pedidos expostos na EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE fls. 215/224, para momento posterior a correção do 

polo passivo da demanda pelo Setor de Distribuição, questão essa 

incontroversa entre as partes, com o objetivo de evitar futuras nulidades.

 1) Nesse sentido, CORRIJA-SE no Sistema Apolo e na Capa dos Autos o 

polo passivo da demanda, para que passe a constar nesse polo o 

ESPÓLIO DE EMÍLIO FRAGA RIBEIRO, representado pelo inventariante 

JOAQUIM FRAGA RIBEIRO.

2) Por fim, CERTIFIQUE-SE a serventia e DEVOLVAM os autos conclusos 

para análise da exceção de pré-executividade proposta pelo 

representante do espólio fls. 215/224.

Cumpra-se. Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Guiratinga/MT, 12/12/2017.

Aroldo José Zonta Burgarelli

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 13523 Nr: 976-38.2008.811.0036

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joana Moreira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS -Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Gulart Soares - 

OAB:6.008-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:Mat. 1662176, Procurador do INSS de roo - OAB:TODAS 

CORRESP.

 PROCESSO/CÓDIGO N° 13523

Vistos etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias junte aos autos 

declaração de hipossuficiência dos herdeiros, sob pena de indeferimento 

da gratuidade da justiça, e recolhimento das custas processuais, nos 

termos dos art. 485, I do NCPC.

Cumpra-se.

Guiratinga/MT, 24 de agosto de 2018.

Aroldo José Zonta Burgarelli

Juíz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010002-40.2016.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GEORGINA BAREIRO PAREDE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

CARLA DA PRATO CAMPOS (ADVOGADO(A))

BANCO BMG (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AROLDO JOSE ZONTA BURGARELLI

 

Autos: 8010002-40.2016.811.0036 PJE Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. DEFIRO o pedido retro da parte exequente para que 

proceda a penhora online, via Bacenjud, em eventuais aplicações 

financeiras da parte executada, no valor total dos cálculos apresentados, 

pois a parte executada foi devidamente intimada para cumprir a sentença, 

contudo manteve-se totalmente inerte. 1) Em caso de bloqueio de valores, 

INTIME-SE O DEVEDOR PESSOALMENTE, para que, querendo e no prazo 

de 15 (quinze) dias, oponha-se à execução por meio de embargos 

(Provimento nº 68/2018 do CNJ e art. 525 do NCPC). 2) Infrutífera a 

providência, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se nos autos, dando o devido prosseguimento no 

feito, inclusive, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

extinção sem resolução de mérito desta Ação, conforme art. 485, II e III, 

§1º do NCPC. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Guiratinga/MT, 22/08/2018. Aroldo José Zonta Burgarelli Juiz de Direito

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 77088 Nr: 1148-47.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENER FELIPE FELIZARDO E 

SILVA - OAB:21678/O

 Autos n° 1148-47.2015.811.0096 (Código 77088)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Fabio Junior Guimarães

Vistos.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear a douta advogada Dr. DENER FELIPE FELIZARDO 

SILVA – OAB/MT 21678/O, a fim de que promova a defesa do réu Fabio 

Junior Guimarães.

Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente a 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 a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 23 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83351 Nr: 1012-79.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Moreira de Oliveria 

Silva - OAB:22577, HECTOR LUIZ RAMOS MARKS - OAB:MT 20868

 Processo nº 1012-79.2017.811.0096 (Código 83351)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Claudinei Bispo dos Santos

Vistos.

Diante da certidão de ref. 34, REVOGO a nomeação do defensor dativo Dr. 

Hector Luiz Ramos Marks (ref. 30).

No mais, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, NOMEIO, como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, o Dr. EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA – 

OAB/MT nº 22.577/O, a fim de que represente o réu Claudinei Bispo dos 

Santos durante o tramite processual.

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 23 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 78001 Nr: 272-58.2016.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIMONI REZENDE DE PAULA - 

OAB:14205/MT

 Autos n° 272-58.2016.811.0096 (Código 78001)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: José Carlos Pereira dos Santos

Vistos.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear a douta advogada Dra. SIMONI REZENDE DE PAULA 

– OAB/MT 14205/O, a fim de que promova a defesa do réu José Carlos 

Pereira dos Santos.

Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente a 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 a causídica nomeada para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 23 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87447 Nr: 3143-27.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 Autos n° 3143-27.2017.811.0096 (Código 87447)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Clausorene Silva

Vistos.

Não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta comarca, 

tenho por bem nomear o douto advogado Dr. ANTONIO CALZOLARI – 

OAB/MT 21254/O, a fim de que promova a defesa do réu Clausorene Silva.

Arbitro honorários advocatícios ao causídico nomeado, no valor 

equivalente a 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 defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 23 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83699 Nr: 1155-68.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro Alves da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Guedes Carrara - 

OAB:OAB/MT 14.865

 Processo nº 1155-68.2017.811.0096 (Código 83699)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Alex Sandro Alves da Silva

Vistos.

Diante do petitório de ref. 29, REVOGO a nomeação da defensora dativa 

Dra. Simoni Rezende de Paula (ref. 25).

No mais, não sendo possível a nomeação da Defensoria Pública nesta 

comarca, NOMEIO, como defensor dativo, seguindo o sistema de rodízio 

implantado neste juízo, o Dr. JOÃO GUEDES CARRARA –OAB/MT 

14865/O, a fim de que represente o réu Alex Sandro Alves da Silva 
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durante o tramite processual.

Intime-se o causídico nomeado para manifestar-se sobre a nomeação, 

bem como para apresentar defesa, no prazo legal.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Itaúba, 22 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 47509 Nr: 481-03.2011.811.0096

 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: LAIS CRISTIANE SCIELZO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARATY MÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Fraga Costa - 

OAB:12297-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Advogado da parte requerente, atualmente em 

local incerto e não sabido, para, nos termos do Art. 7º do Provimento 

12/2017 - CGJ, efetue o recolhimento das custas processuais no importe 

de R$ 913,62 (novecentos e treze reais e sessenta e dois centavos), a 

que foi condenado nos termos da r. sentença prolatada, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da expiração do prazo do presente edital. O valor 

informado deverá ser recolhido num único boleto, discriminando de forma 

separada o valor das custas, sendo R$ 474,73 (quatrocentos e setenta e 

quatro reais e setenta e três centavos) e o valor da taxa, qual seja R$ 

438,89 (quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos). Fica 

cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link "EMISSÃO 

DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA", Clicar no item (Custas e Taxas 

Finais ou Remanescentes). Clicar no tipo de receita (custas) preencher o 

valor e o mesmo procedimento com a taxa, preencher os campos com o 

número único do processo, CPF do pagante e mandar gerar a guia. O 

sistema vai gerar um Boleto único. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá protocolizar a guia (paga) para juntada aos autos junto à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum de Itaúba-MT.

Advertência: Fica Vossa Senhoria ADVERTIDA de que o NÃO 

RECOLHIMENTO das custas processuais e/ou taxas judiciárias implicará 

na restrição de vosso nome e CPF junto à dívida ativa ou protesto 

extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 5 ° da CNGC-TJMT.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucilene Pedrosa 

Rodrigues, digitei.

Itaúba, 23 de agosto de 2018

Lucilene Pedrosa Rodrigues

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 83197 Nr: 940-92.2017.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO ELUIR VANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Sasso Andreotto - 

OAB:19.749, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 19981-O

 Processo nº: 940-92.2017.811.0096 (Código 83197)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Cristiano Eluir Vancini

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

às ref. 22.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 11 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 14h00min, DETERMINANDO 

a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se 

necessário, fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o 

artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC. Ademais, observa-se que fora 

decretada a revelia do réu na decisão de ref. 63.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 24 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89624 Nr: 1344-12.2018.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CESAR BATISTA DA SILVA, 

LEANDRO JOSÉ VOLPATO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 (...) Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação 

provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da 

prisão (artigo 319, do Código de Processo Penal), as quais não ostentam 

força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva.Assim, ante a não 

alteração da situação fático-jurídica no presente caso, inexistem razões 

para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do 

CPP.Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de revogação da prisão preventiva aos acusados Augusto Cesar Batista 

da Silva e Leandro José Volpato Alves, mantendo a decisão que decretou 

a prisão preventiva, pelas razões e motivos já expostos. No mais, 

aportando a missiva de ref. 29, DÊ-SE vista dos autos as partes para 

apresentação de alegações finais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, 

iniciando-se pelo Ministério Público.Após, retornem os autos conclusos 

para sentença.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.Itaúba, 24 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão 

RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 88712 Nr: 803-76.2018.811.0096

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTAVIO FERNANDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20430/O, JORGE MARCOS ROQUE DE FARIA - OAB:17293/O

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL consubstanciada pela 

denúncia de ref. 01 -fls. 01/03 para CONDENAR ÓTAVIO FERNANDO 

COSTA, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 

11.343/2006.Passo a dosar a pena a ser aplicada em estrita observância 

ao que dispõe o artigo 68, caput, do Código Penal. IV – DOSIMETRIA DA 

PENATRÁFICO DE DROGAS (ART.33 DA LEI N.° 11.343/2006)A Lei nº. 

11.343/2006 atribui para o crime de tráfico ilícito a pena de reclusão de 05 

(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e 

quinhentos) dias-multa.1ª FASE – PENA BASENo que tange à 

culpabilidade, a conduta é normal ao delito, nada se tendo a valorar. Não 

há registro de antecedentes. Muito embora o acusado responda a um 

Inquérito Policial, cód. 159122 – Quinta Vara Criminal de Alta Floresta/MT e 

uma Ação Penal, cód. 478230 – Terceira Vara Criminal de Cuiabá/MT, não 

há trânsito em julgado, motivo pelo qual incide o disposto pela Súmula nº 

444 do STJ. Não constam nos autos elementos e provas para analisar, 

com exatidão, a personalidade e a conduta social do agente, apesar de a 

conduta delitiva indicar propensão ao ilícito e dificuldade na assimilação 

dos valores morais básicos. As circunstâncias não são desfavoráveis. O 
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motivo do crime é o lucro obtido de forma fácil, movido pelo vício de 

pessoas dependentes da substância entorpecente, que já é punido pelo 

próprio tipo, não podendo ser levando em consideração para aumento da 

pena base. As consequências são nefastas, especialmente para a 

sociedade, gerando o aumento da criminalidade, da violência, a 

manutenção da dependência e a arregimentação de novos usuários, com 

o aniquilamento de famílias. No entanto, tais consequências são ínsitas ao 

tipo penal. No que se refere ao comportamento da vítima, devo salientar 

que a vítima (Estado) não dificultou e nem contribuiu para a prática 

delituosa. Após análise das circunstâncias judiciais, não havendo 

circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base, no mínimo legal, em 05 

(cinco) anos de reclusão (...)

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53105 Nr: 3256-91.2017.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Trescinco Admistradora e Consórcio S/C Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aguinósio Correa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Kawasaki - 

OAB:15729/MT, Suellem Monique Lage dos Santos - OAB:19.280/

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 3256-91.2017.811.0027- CÓDIGO: 53105

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C LTDA.

EXECUTADOS AGUINÓSIO CORREA DA SILVA.

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados AGUINÓSIO CORREA DA SILVA., na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 14:00 horas, 

por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 15:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Fração ideal de 1/9 (um nono) ou seja, 11,11% (onze vírgula 

onze por cento) correspondente ao montante de 100 há 08ª e 164ca (cem 

hectares, oito ares e cento e sessenta e quatro centiares) de uma área de 

terras pastais e lavradias, situada na zona rural do município de Itiquira 

(MT), o qual tem área total de 900ha 73ª 48ca (novecentos hectares, 

setenta e três ares e quarenta e oito centiares), denominada fazenda 

Aéria, com seus limites e confrontações melhor descritos na matrícula n° 

1.636, devidamente registrada no CRI de Itiquira (MT).

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais),.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: MT 379 Itiquira a 20 Km do município de 

Itiquira-MT.

ÔNUS: R.03/1636 - HIPOTECA 1° GRAU - credor BANCO DO BRASIL S/A, 

no valor de R$ 72.955,04;

 LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 3% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados AGUINÓSIO 

CORREA DA SILVA., na pessoa de seu Representante Legal; e seus 

cônjuges se casados forem; e na Qualidade de Credor Hipotecário, na 

pessoa de seu Representante Legal; bem como os eventuais: 

coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, uso, 

habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso especial 

para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Itiquira - MT, 23 de agosto de 2018.

 Márcio Rogério Martins

 Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12722 Nr: 19-59.2011.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltair de Souza, José Tarcisio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB: 5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:13625-B/MT, Ildo Roque Guareschi - OAB:1779AMT, Sérgio 

Henrique Guereschi - OAB:9.724-B

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 19-59.2011.811.0027 - CÓDIGO: 12722

TIPO DE AÇÃO: PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

EXEQUENTE: DUPONT DO BRASIL S/A

EXECUTADOS WALTAIR DE SOUZA e JOSÉ TARCISIO DE SOUZA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, o(s) bem(ns) de propriedade dos 

Executados WALTAIR DE SOUZA e JOSÉ TARCISIO DE SOUZA, na 

seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 14:00 horas, 

por preço não inferior

ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: Dia 4 de SETEMBRO de 2018, a partir das 15:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

LOCAL: Auditório COBERTURA EVENTOS, sito a Avenida Fernando Corrêa 

da Costa, 1915, 3° Andar, Sala 09, Edifício Cobertura. Bairro: Vila Birigui, 

na cidade Rondonópolis (MT) e Online Através do site 

www.mlleiloes.com.br.

BEM(NS): Matricula n. 3057 – 1º CRI DE ITIQUIRA. Uma área de terras 

pastais e lavradias, situada na zona rural deste Município e Comarca de 

ltiquira-MT, com 494.5416 há (QUATROCENTOS E NOVENTA E QUATRO 

HECTARES, QUARENTA E CINCO ARES E DEZESSEIS CENTIARES) 
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denominada “FAZENDA MANANCIAL III“, com seus limites e confrontações 

melhor descritos na matrícula n. 3057 do CRI de Itiquira (MT).

(RE) AVALIAÇÃO: R$ 4.722.365,30 (Quatro milhões setecentos e vinte e 

dois reais e trinta centavos),.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: O imóvel está localizado próximo a região 

denominada “ribeirão Comprido’, a 65 KMs da sede do município de Itiquira 

(MT).

ÔNUS: R.013057 - HIPOTECA 1° GRAU - credor BANCO DO BRASIL S/A, 

no valor de R$ 191.046,00 R.05/3057- HIPOTECA BUNGE FERTILIZANTES 

S/A, no valor de R$ 421.302,00 R.06/3057 HIPOTECA 6° GRAU NELSON 

JOSÉ VIGOLO no valor de R$ 130.886,00, R08/3057- HIPOTECA 8° GRAU 

credor DUPONT DO BRASIL no valor de R$ 1.802452,24. R 013/3057 

PENHORA – credor BANCO DO BRASIL S/A, processo n° 

5124-89.2011.811.0003 3ª Vara Cível de Rondonópolis (MT).

LEILOEIRO:

 Silvio Luiz Silva de Moura Leite – CPF 215.737.778-62

Leiloeiro Público Oficial nº 021/2012/Jucemat.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICO: Quem pretender arrematar dito(s) 

bem(ns), deverá ofertar lanços pela Internet, através do site 

www.mlleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo máximo de até 24 horas de antecedência 

do leilão, confirmarem os lanços ofertados e recolherem a quantia 

respectiva na data designada para a realização do leilão, para fins de 

lavratura do termo próprio.

FORMAS DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista 

ou conforme prevê o art.

895 do CPC/2015.

Em caso de imóveis e veículos, o pagamento poderá ser parcelado, 

conforme art. 895 do CPC, o arrematante deverá pagar 25% do valor do 

lance à vista e o restante parcelado em até 30 (trinta) meses, sendo as 

prestações mensais e sucessivas, no valor mínimo de R$ 1.000,00 cada. 

O valor de cada parcela, será acrescido de juros da poupança, garantido 

por restrição sobre o próprio bem no caso de imóveis ou mediante 

apresentação de caução idônea no caso de veículos. OBS: Lances à vista 

sempre terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o 

que não interfere na continuidade da disputa.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será de 3% (cinco por 

cento) sobre o valor da arrematação. Em caso de adjudicação ou remição, 

o valor devido será de 2,5% (dois e meio por cento) da avaliação.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados os executados WALTAIR DE 

SOUZA e JOSÉ TARCISIO DE SOUZA, na pessoa de seu Representante 

Legal; e seus cônjuges se casados forem; e na Qualidade de Credor 

Hipotecário, na pessoa de seu Representante Legal; bem como os 

eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular de: usufruto, 

uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão de uso 

especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; credor 

pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art.889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei.

Itiquira - MT, 23 de agosto de 2018.

 Jean Louis Maia Dias

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 5868 Nr: 1528-35.2005.811.0027

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Espolio de Jose Beni Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Donizete Ribeiro - 

OAB:109334/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a mensagem de que o CPF do falecido JOSE BENI MORAIS 

está com situação cadastral irregular na Receita Federal do Brasil e que a 

requisição de precatório não poderá ser salva, manifeste-se o Advogado 

do Espólio, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 56169 Nr: 724-13.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucas Vicente da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORDANA NUNES CAMPOS 

MARINS - OAB:24877/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o acusado, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54908 Nr: 76-33.2018.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 052/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas criminais do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes autos ao 

setor de envio de matéria p/ imprensa a fim de intimar o acusado, na 

pessoa de seu advogado, para apresentar Alegações Finais, no prazo de 

05 (cinco) dias (art. 403, §3º CPP).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53969 Nr: 3841-46.2017.811.0027

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJRDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892

 Vistos etc.

Tendo em vista a 11ª Semana da Justiça Paz em Casa que está se 

realizando desde o dia 20 de agosto e com término previsto para o dia 24 

deste mês, na qual os Tribunais de Justiça Estaduais em parceria com o 

Conselho Nacional de Justiça estão concentrando esforços para agilizar e 

impulsionar os processos relativos à violência doméstica e familiar, 

compulsei os autos e verifiquei que diante as teses conflitantes, houve a 

necessidade de se nomear advogado dativo para patrocinar os interesses 

do indiciado.

Sendo assim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios, desde já arbitrados em prol do advogado Dr. 

Renato Gonçalves Raposo, inscrito na OAB/MT nº 9.892-B, no valor 

correspondente a 01 URH.

 Após as formalidades legais, expeça-se a devida certidão.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

Itiquira/MT, 23 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57704 Nr: 1418-79.2018.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 594 de 805



CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSMT - Universidade Católica Dom Bosco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE DANIELLI SOUZA DE 

OLIVEIRA MARTINS - OAB:18015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento nº 056/2007- CGJ que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, em cumprimento ao 

Provimento nº 07/2017-CGJ que implantou a Central de Processamento de 

Diligências dos Oficiais de Justiça nas comarcas deste Estado, impulsiono 

os autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa para intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado, para efetuar o pagamento da 

diligência do Oficial de Justiça, por meio de guia emitida através do site 

“www.tjmt.jus.br”, devendo trazer aos autos a guia e o respectivo 

comprovante de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52438 Nr: 2930-34.2017.811.0027

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cicero Pereira de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 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 15h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 25 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 36723 Nr: 117-05.2015.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Lins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ary da Costa Campos - 

OAB:16944/B, FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - OAB:7542

 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 14h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 25 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 12722 Nr: 19-59.2011.811.0027

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waltair de Souza, José Tarcisio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB: 5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Brito Filho 

- OAB:13625-B/MT, Ildo Roque Guareschi - OAB:1779AMT, Sérgio 

Henrique Guereschi - OAB:9.724-B

 Vistos etc.

Defiro o pedido formulado pelo exequente de fls. 541/542 de realização de 

hasta pública para o leilão do bem penhorado nos autos.

Para a realização da hasta pública, nomeio como leiloeiro judicial o Sr. 

Silvio Luiz da Silva de Moura Leite, leiloeiro oficial, inscrito na Jucemat sob 

n. 021/2012, com endereço na Rua Maria Soares de Paiva, n. 633, Bairro 

Sagrada Família, localizada na cidade de Rondonópolis/MT, telefones (66) 

3423-1484 e (66) 3423-2506.

Em observância ao disposto no capítulo VI, seção 7 art. 1.100 da CNGC e 

art. 24, parágrafo único, do Decreto 21.981/32, fixo, a título de taxa de 

comissão, o percentual de 5% (cinco por cento) do valor da arrematação, 

que deverá ser paga ao Leiloeiro Oficial. Em caso de adjudicação ou 

remição, arbitro honorário em 2,5% (dois e meio por cento).

O leiloeiro ora nomeado deverá comprovar ter havido ampla publicidade, 

bem como a autenticidade e segurança, com observância das regras 

estabelecidas na legislação sobre certificação digital, na forma do capítulo 

VI, seção 7 art. 1.088 da CNGC.

Todos os atos referentes às hastas públicas ficarão a encargo do 

leiloeiro, devendo observar as regras do Código de Processo Civil.

Registro que os valores obtidos com a alienação dos bens penhorados 

deverão ser depositados na Conta Judicial, vinculados ao presente 

processo no prazo de 05 (cinco) dias, contados da efetivação do 

pagamento pelo adquirente (capítulo VI, seção 7 art. 1.132 da CNGC).

Designe-se a hasta pública para leilão do (s) móvel (is).

Intime-se o leiloeiro nomeado.

EXPEÇA-SE o edital para afixação no lugar de costume e publicação, 

fazendo constar a existência de eventual ônus.

INTIMEM-SE o (s) exequente (s), o devedor, o seu cônjuge, se for o caso, 

e credor hipotecário, em caso de bens imóveis, nos termos do artigo 899 

do Código de Processo Civil.

Adote-se a Gestora as diligências necessárias.

Cumpra-se com eficiência o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 32588 Nr: 1122-33.2013.811.0027

 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: Mercedes Marques Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Wilson Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007, que dispõe 

sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores das 

varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono os autos ao 

setor de expedição de matéria p/ imprensa a fim de intimar a Requerente, 

na pessoa de seu advogado, para que manifeste acerca da Petição de fls. 

93/95, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42167 Nr: 13-76.2016.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Ibarra de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR DIAS DA SILVA - 

OAB:20637/O

 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 16h30min.

Intimem-se as partes conforme determinado nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

De Pedra Preta-MT para Itiquira-MT, 25 de abril de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito
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Comarca de Jauru

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 007/2018-DF - PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO 

DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR DA COMARCA DE JAURU – PODER 

JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

* O Edital n° 007/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos 

do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47266 Nr: 436-05.2018.811.0047

 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): Eduardo Flausino Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIZA RAFAELLA DELBEN 

FERREIRA DE LIMA - OAB:23526

 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. Considerando o teor da manifestação exarada pelo Ministério Público, 

seja a parte ré intimada, a fim de que se manifeste, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Jauru, 23 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45918 Nr: 1963-26.2017.811.0047

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, CBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:, 

MAYRLA THANDRA MARTINS - OAB:19699/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. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), a fim de 

que se manifeste a respeito da Certidão do Oficial de Justiça (Ref. 25).

Jauru, 23 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36649 Nr: 828-47.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erique Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 228/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada especial 

atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra mulher e 

feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente 

ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar o 

andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 

prestação jurisdicional.

O presente feito encontra-se devidamente sentenciado, aguardando 

somente o cumprimento das providências constantes no julgado.

Assim, DETERMIINO o integral cumprimento das determinações oriundas da 

sentença, ressaltando ao Gestor Judiciário, bem como ao Oficial de 

Justiça responsável pelo cumprimento das diligências, que o presente feito 

tem prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de movimentação 

processual do art. 548, da CNGC, e os mandados judiciais deverão ser 

rigorosamente cumpridos em regime de urgência, nos termos do parágrafo 

único, do art. 548, da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37727 Nr: 1175-80.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mizael Raimundo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 228/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada especial 

atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra mulher e 

feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente 

ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar o 

andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 

prestação jurisdicional.

O presente feito encontra-se com tramitação regular e, dada a fase 

processual em que se encontra, torna-se inviável seu julgamento no 

período estabelecido no Programa que instituiu a 11ª Semana da Justiça 

Pela Paz em Casa.

 Todavia, como forma de dar regular andamento ao feito, DETERMINO a 

intimação do Defensor Dativo para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresentar os memoriais finais, nos termos do artigo 403, § 3º, do CPP.

Advirta-se ao Gestor Judiciário, bem como ao Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento das diligências, que o presente feito tem 

prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de movimentação 

processual do art. 548, da CNGC, e os mandados judiciais deverão ser 

rigorosamente cumpridos em regime de urgência, nos termos do parágrafo 

único, do art. 548, da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37899 Nr: 1228-61.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENI ROSA DEBRANDES

 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 
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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, requerendo 

o que entender pertinente, tendo em vista o seu desarquivamento.

Jauru, 23 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38054 Nr: 1295-26.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joamildo Gonçalves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Soares de Aguiar - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Vistos.

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 228/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada especial 

atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra mulher e 

feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente 

ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar o 

andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 

prestação jurisdicional.

O presente feito encontra-se com tramitação regular e, dada a fase 

processual em que se encontra, torna-se inviável seu julgamento no 

período estabelecido no Programa que instituiu a 11ª Semana da Justiça 

Pela Paz em Casa.

 Todavia, como forma de dar regular andamento ao feito, ABRA-SE vista 

ao Ministério Público e INTIME-SE a Defesa Técnica, para se manifestarem 

acerca do interesse na oitiva da testemunha Welten de Oliveira Santos.

 Não havendo interesse das partes na inquirição da testemunha, e caso 

não haja pedido de diligência cuja necessidade tenha origem em 

circunstâncias ou fatos apurados na instrução, dou por encerrada a 

instrução processual.

 Tendo em vista o retorno da missiva de oitiva da vítima (fls. 134), 

determino a abertura de VISTAS às partes para apresentação de 

memoriais, no prazo legal e de forma sucessiva, a iniciar-se pelo Ministério 

Público.

 Havendo interesse na inquirição da testemunha, VOLTEM os autos 

conclusos para designação de audiência em continuação.

Adirta-se ao Gestor Judiciário, bem como ao Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento das diligências, que o presente feito tem 

prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de movimentação 

processual do art. 548, da CNGC, e os mandados judiciais deverão ser 

rigorosamente cumpridos em regime de urgência, nos termos do parágrafo 

único, do art. 548, da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37966 Nr: 1256-29.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Reggiani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Soares de Aguiar - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 228/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada especial 

atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra mulher e 

feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente 

ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar o 

andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 

prestação jurisdicional.

O presente feito encontra-se com tramitação regular e, dada a fase 

processual em que se encontra, torna-se inviável seu julgamento no 

período estabelecido no Programa que instituiu a 11ª Semana da Justiça 

Pela Paz em Casa.

 Todavia, como forma de dar regular andamento ao feito, DETERMINO que 

sejam empreendidas novas diligências no sentido de intimar a Defensora 

Dativa nomeada, fazendo consignar no mandado, os expedientes do 

despacho de fls. 132.

 Adirta-se ao Sr. Gestor Judiciário, bem como ao Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento das diligências, que o presente feito tem 

prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de movimentação 

processual do art. 548, da CNGC, e os mandados judiciais deverão ser 

rigorosamente cumpridos em regime de urgência, nos termos do parágrafo 

único, do art. 548, da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36924 Nr: 919-40.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONIAS INÁCIO TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:OAB/MT 4552, Uemerson Alves Ferreira - 

OAB:OAB/MT 14866

 Vistos.

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 228/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada especial 

atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra mulher e 

feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente 

ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar o 

andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 

prestação jurisdicional.

O presente feito encontra-se com tramitação regular e, dada a fase 

processual em que se encontra, torna-se inviável seu julgamento no 

período estabelecido no Programa que instituiu a 11ª Semana da Justiça 

Pela Paz em Casa.

 Todavia, como forma de dar regular andamento ao feito, e, porque, a 

missiva expedida para inquirição da testemunha ADILSON RODRIGO DA 

SILVA retornou devidamente cumprida (ref. 109), determino a abertura de 

VISTAS às partes para apresentação de memoriais, no prazo legal e de 

forma sucessiva, a iniciar-se pelo Ministério Público.

 Com a juntada das alegações finais, VOLTEM os autos conclusos para 

sentença.

Adirta-se ao Gestor Judiciário, bem como ao Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento das diligências, que o presente feito tem 

prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de movimentação 

processual do art. 548, da CNGC, e os mandados judiciais deverão ser 

rigorosamente cumpridos em regime de urgência, nos termos do parágrafo 

único, do art. 548, da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 33901 Nr: 1090-31.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAdM, MAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:15764

 Vistos.

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 228/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada especial 

atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra mulher e 

feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente 
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ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar o 

andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 

prestação jurisdicional.

Verifica-se que o feito encontra-se sentenciado, tendo sido certificado 

que os réus não foram encontrados para serem intimados pessoalmente 

da sentença condenatória, nos termos consignados na certidão do oficial 

de justiça lançada (fls. 168). Contudo, observa-se que o advogado 

constituído pelos réus (fls. 73 e 146), foi regularmente intimado da 

sentença, conforme se infere da certidão de publicação de fls. 283, 

situação esta que torna desnecessária a intimação pessoal dos 

sentenciados, nos termos do artigo 392, inciso II, do Código de Processo 

Penal.

O Superior Tribunal de Justiça em consonância com o artigo 392, II do 

Código de Processo Penal pacificou entendimento no sentido de que em se 

tratando de réu solto, a intimação do defensor constituído da sentença 

penal condenatória é suficiente.

 A propósito, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA 

SENTENÇA. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. RÉU SOLTO. 

ADVOGADO CONSTITUÍDO INTIMAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. 

ENTENDIMENTO UNÍSSONO DAS TURMAS QUE INTEGRAM A TERCEIRA 

SEÇÃO. AFETAÇÃO DO TEMA. DESNECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal 

de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de que, em se tratando 

de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído a respeito da 

sentença condenatória para a garantia do contraditório e da ampla defesa. 

Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção.2. Uma 

vez que é firme o entendimento desta Corte Superior sobre o tema, não há 

impedimento à apreciação monocrática, tampouco se faz necessária a 

afetação da matéria à Terceira Seção.3. Agravo regimental improvido. 

Prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar de suspensão do 

curso da ação penal. (AgRg no HC 400.363/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO 

REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018). 

grifei

Face ao exposto, tenho que torna-se prescindível a intimação dos 

sentenciados por meio de edital.

Desse modo, DETERMINO que a Secretaria INTIME O Ministério Público, 

após, certifique o trânsito em julgado, bem como dê cumprimento aos 

demais termos da sentença.

Adirta-se ao Gestor Judiciário, bem como ao Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento das diligências, que o presente feito tem 

prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de movimentação 

processual do art. 548, da CNGC, e os mandados judiciais deverão ser 

rigorosamente cumpridos em regime de urgência, nos termos do parágrafo 

único, do art. 548, da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37776 Nr: 1201-78.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André de Oliveira Chaves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Soares de Aguiar - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 

228/2018 da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada 

especial atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra 

mulher e feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª 

Semana da Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do 

corrente ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar 

o andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 

prestação jurisdicional.O presente feito encontra-se com tramitação 

regular e, dada a fase processual em que se encontra, torna-se inviável 

seu julgamento no período estabelecido no Programa que instituiu a 11ª 

Semana da Justiça Pela Paz em Casa. Todavia, como forma de dar regular 

andamento ao feito, DETERMINO a citação do denunciado nos endereços 

constantes nos mandados de fls. 100 e 106, haja vista que o denunciado 

não mais se encontra recolhido na Cadeia Pública de Araputanga/MT, pois, 

em consulta aos autos do processo nº 1900-98.2017.811.0047, código 

45797 constatei que ele foi posto em liberdade no dia 08 de fevereiro de 

2018, conforme carta precatória de cumprimento de alvará de soltura 

juntada no bojo do referido processo. Frustradas as diligências de 

tentativa de citação do denunciado nos endereços retro, ABRA-SE vista 

ao Ministério Público. Em sendo apresentado endereço diverso dos autos 

pelo diligente Promotor de Justiça, desde já, fica autorizado o cumprimento 

do mandado citatório no respectivo endereço, inclusive com expedição de 

carta precatória, se for necessário.Saliento que, deverá o Oficial de 

Justiça, caso necessário, realizar a diligência nos moldes do art. 212, §2º, 

do CPC. Verificado que o réu se oculta para não ser citado, deverá o 

Oficial de Justiça certificar a ocorrência e proceder à citação da forma 

prevista no art. 362, do CPP. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34762 Nr: 16-05.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Fernandes Mato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 228/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada especial 

atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra mulher e 

feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente 

ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar o 

andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 

prestação jurisdicional.

O presente feito encontra-se devidamente sentenciado, aguardando 

somente o cumprimento das providências constantes no julgado.

Assim, DETERMINO o integral cumprimento dos termos finais da sentença 

proferida nos autos, ressaltando ao Gestor Judiciário, bem como ao Oficial 

de Justiça responsável pelo cumprimento das diligências, que o presente 

feito tem prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de 

movimentação processual do art. 548, da CNGC, e os mandados judiciais 

deverão ser rigorosamente cumpridos em regime de urgência, nos termos 

do parágrafo único, do art. 548, da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 41784 Nr: 1408-43.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronilson Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Luiz dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, e nos termos do art. 399, do CPP, com redação dada 

pela Lei n. 11.719/08, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o 

dia 16 de OUTRUBRO de 2018, às 16h40.Deixo de designar a solenidade 

para o período estipulado para a realização da 11ª Semana da Justiça Pela 

Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente ano), em face 

da indisponibilidade de pauta, vez que jurisdiciono na Vara Única da 

Comarca de Jauru/MT e, cumulativamente, na 3ª Vara Criminal da Comarca 

de Pontes e Lacerda/MT, conforme Portaria nº 479/2018-PRES.Estando o 

réu preso, REQUISITE-SE, sua escolta. Caso resida em outra comarca, 

EXPEÇA-SE carta precatória para intimação quanto a esta 

decisão.Havendo testemunha residente em outra comarca, EXPEÇA-SE 

carta precatória nos termos do art. 222, do CPP, intimando-se o Ministério 

Público e a defesa técnica de sua expedição (Súmula 273, do STJ, e art. 

1.363, da CNGC).Havendo policial militar arrolado como testemunha, 

REQUISITE-SE na forma do art. 221, § 2º, do CPP, ou sendo funcionário 

público, EXPEÇA-SE o competente mandado de intimação e comunique-se 

na forma do art. 221, § 3º, do CPP, caso contrário, INTIME-SE a 

testemunha no endereço declinado pelas partes, advertindo-as, de que em 

caso de não comparecimento, estando devidamente intimadas, poderão 

responder por crime de desobediência.INTIMEM-SE, pessoalmente, o 

Ministério Público e a Defensoria Dativa.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48385 Nr: 1083-97.2018.811.0047

 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: IZABEL ROCHA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/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, 23 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46107 Nr: 2091-46.2017.811.0047

 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): ELTON JHON MESSIAS DE LIMA, JOSE BRASIL 

BATISTA SOA, DALMA MESSIAS DE LIMA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GOES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 

17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38154 Nr: 1322-09.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Soares de Aguiar - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 Vistos.

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 228/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada especial 

atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra mulher e 

feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente 

ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar o 

andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 

prestação jurisdicional.

Nessa toada, verifica-se que o feito tramitou regularmente, estando 

atualmente com sentença condenatória pendente de trânsito em julgado.

Tendo em visa que o Réu, Advogado e Ministério Público foram 

regularmente intimados (fls. 129 e 132), CERTIFIQUE o trânsito em julgado 

e dê integral cumprimento às providências consignadas na parte final do 

provimento jurisdicional.

 Advirta-se ao Gestor Judiciário, bem como ao Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento das diligências, que o presente feito tem 

prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de movimentação 

processual do art. 548, da CNGC, e os mandados judiciais deverão ser 

rigorosamente cumpridos em regime de urgência, nos termos do parágrafo 

único, do art. 548, da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 38149 Nr: 1320-39.2015.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itamar Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane Soares de Aguiar - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: claudia graciela - OAB:

 Vistos.

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 228/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada especial 

atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra mulher e 

feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente 

ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar o 

andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 

prestação jurisdicional.

Nessa toada, verifica-se que o feito tramitou regularmente, estando 

atualmente com sentença condenatória pendente de trânsito em julgado, 

em razão de não a Defensora Dativa não ter sido intimada (fls. 132).

Sendo assim, INTIME-SE, pessoalmente, a Defensora Dativa que atuou em 

defesa dos interesses do réu, para que fique ciente da sentença.

Lado outro, verifica-se que o réu compareceu espontaneamente no balcão 

da Secretaria do Juízo e foi devidamente intimado da sentença (fls. 133), 

todavia não lhe foi indagado se desejava recorrer da sentença.

 Assim, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, INTIME-SE o réu, 

pessoalmente, observando-se o endereço informado às fls. 137, para que 

expresse se possui interesse em recorrer ou não da sentença 

condenatória.

Preclusa as vias recursais, DÊ-SE integral cumprimento às providências 

consignadas na parte final do provimento jurisdicional.

 Advirta-se ao Gestor Judiciário, bem como ao Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento das diligências, que o presente feito tem 

prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de movimentação 

processual do art. 548, da CNGC, e os mandados judiciais deverão ser 

rigorosamente cumpridos em regime de urgência, nos termos do parágrafo 

único, do art. 548, da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34734 Nr: 1521-65.2014.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romario Bento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelceli Cristina Rodrigues 

Alves de Almeida - OAB:OAB/MT 17869

 Vistos.

Em atenção às disposições preconizadas no Oficio Circular nº 228/2018 

da Corregedoria Geral de Justiça, que determinou seja dada especial 

atenção aos processos que envolvem violência doméstica contra mulher e 

feminicídio, mormente no período em que será realizada a 11ª Semana da 

Justiça Pela Paz em Casa (entre os dias 20 a 24 de agosto do corrente 

ano), promovo as diligências necessárias, no sentido de agilizar o 

andamento processual, a fim de efetivamente entregar às partes a 
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prestação jurisdicional.

Nessa toada, verifica-se que o feito tramitou regularmente, estando 

atualmente com sentença condenatória pendente de trânsito em julgado, 

em razão de ter o réu expressado seu inconformismo com a sentença, 

demonstrando, inequivocamente, o desejo de recorrer no ato de sua 

intimação (fls. 183/184).

O inequívoco desejo de recorrer manifestado pelo réu no ato da intimação 

equivale à interposição de recurso, razão pela, RECEBO o recurso 

interposto por ROMÁRIO BENTO, vez que tempestivo, bem como por 

preencher os demais requisitos de admissibilidade.

INTIME-SE, pessoalmente, a Defensora Dativa que atuou em defesa dos 

interesses do réu, para ofertar as razões, no prazo de 08 (oito) dias.

Após, com ou sem as razões, DÊ-SE VISTAS dos autos ao Ministério 

Público para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Juntadas ou decorrido o prazo, observadas as formalidades legais, 

essencialmente certificado a regularidade das intimações da sentença, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, com as nossas saudações.

Advirta-se ao Gestor Judiciário, bem como ao Oficial de Justiça 

responsável pelo cumprimento das diligências, que o presente feito tem 

prioridade de tramitação, de modo que, os prazos de movimentação 

processual do art. 548, da CNGC, e os mandados judiciais deverão ser 

rigorosamente cumpridos em regime de urgência, nos termos do parágrafo 

único, do art. 548, da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 43916 Nr: 870-28.2017.811.0047

 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: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGAS COMERCIO VAREJISTA DE AGUA E 

GAS LTDA, ARGEMIRO GARCIA DE OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides Luiz da Silva - OAB:, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Thiago Marques 

Ochiucci - OAB:14495-B

 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 requerente intimada, a fim de que se manifeste a respeito 

do teor da Reconvenção apresentada pela parte ré, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Jauru, 24 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49661 Nr: 1812-26.2018.811.0047

 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: NEUZA RODRIGUES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

(INSS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA GRACIELA CORREA 

BENTO - OAB:17873/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Cuida-se de ação previdenciária para concessão APOSENTADORIA 

POR IDADE DE TRABALHADOR RURAL COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

ajuizada por NEUZA RODRIGUES DE AGUIAR em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ambos qualificados nos autos.RECEBO a inicial, 

eis que preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do Código de 

Processo Civil e não incidem as hipóteses do art. 321 do mesmo diploma 

legal.Diante dos documentos apresentados nos autos, ainda, pela própria 

natureza da demanda, DEFIRO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA(...) INDEFIRO 

A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.Por meio do Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV n.º 01/2016, a Advocacia Geral da União informa a 

desnecessidade de audiência de conciliação nos processos em que forem 

partes o INSS e demais autarquias federais, tendo em vista versarem 

sobre matéria fática, sobre a qual é vedada a formalização de acordo 

antes da completa instrução do feito. Sendo assim, deixo de designar 

audiência de conciliação e mediação, pois o expediente conciliatório 

acarretaria morosidade ao feito, atentando contra os princípios da 

celeridade e da economia processual.CITE-SE o requerido para apresentar 

contestação no prazo de trinta dias (CPC, art. 335, inc. III c/c 231 c/c 183, 

§1º), devendo ser cientificado de que não respondendo presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos (CPC, art. 344 c/c 345, inciso II). Após, à parte 

autora para impugnação em quinze dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 17 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 48536 Nr: 1174-90.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elivando Jose de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Oswaldo Alvares de 

Campos Junior - OAB:6.702, RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - 

OAB:19474/O

 Diante do exposto, malgrado a cláusula rebus sic stantibus, INDEFIRO o 

pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão cautelar 

do denunciado ELIVANDO JOSÉ DE SOUZA, vez que subsistem os 

pressupostos e requisitos autorizadores (art. 312, do Código Penal), já 

lançados na decisão de fls. 36/39 dos autos, e reforçados na presente 

decisão.INTIME-SE o acusado da presente decisão, bem como seu 

advogado constituído, via DJE.NOTIFIQUE-SE o Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com URGÊNCIA.Jauru/MT, 

24 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 47227 Nr: 413-59.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wexley Medeiros, Gisele Neves Sampaio de 

Souza, Jhomison Thales Alves Magalhães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcio Silva Almeida - 

OAB:15358

 Diante do exposto, malgrado a cláusula rebus sic stantibus, INDEFIRO o 

pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo acusado 

WEXLEY MEDEIROS, mantendo integralmente as decisões até então 

proferidas, por seus próprios fundamentos.CUMPRA-SE integralmente a 

decisão de fls. 190, 211 e 232 imprimindo-se celeridade na expedição e 

cumprimento dos atos processuais em relação ao feito, especialmente no 

tocante à realização da audiência designada. Intime-se. Cientifique o 

Ministério Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 24 de 

agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 46489 Nr: 2291-53.2017.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Warlen Almeida dos Santos, Rafael da Silva, 

Nilson Peu da Silva Junior, Dorico Ogenio Ribelatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - OAB:8443, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B, Wanessa Morais 

Santos - OAB:OAB/MT 19.453

 Visto.Trata-se de pedidos de revogação da pr isão 

preventiva/relaxamento de prisão formulados, em audiência, pelos 

acusados DORICO OGÊNIO RIBELATTO e RAFAEL DA SILVA, (...)Por 
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essas razões, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão 

preventiva/relaxamento de prisão, formulados pelos acusados DORICO 

OGÊNIO RIBELATTO e RAFAEL DA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos, mantendo, integralmente, as decisões 

anteriormente proferidas, por seus próprios fundamentos.No mais, DEFIRO 

os requerimentos formulados (item b, do parecer de fls. 630/637) pelo 

presentante do Ministério Público, na fase do art. 402 do CPP(...) 

DETERMINO a intimação dos causídicos para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, se manifestem na fase do artigo 402 do CPP, requerendo o que 

entender pertinente, bem como fiquem cientes da audiência designada 

para o dia 27/09/2018, às 13h45min, na Carta Precatória distribuída sob o 

código n.º 536711, da 4ª Vara Criminal de Cuiabá/MT.INTIMEM-SE os 

acusados, pessoalmente, acerca da presente decisão, bem como os 

advogados constituídos, via DJE, e o advogado dativo, por 

mandado.NOTIFIQUE-SE o Ministério Público.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário, COM URGÊNCIA.Jauru/MT, 24 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 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

 Diante do exposto, malgrado a cláusula rebus sic stantibus, e porque 

ausente alteração do quadro fático e jurídico que levou à decretação da 

prisão, vislumbrando ser insuficiente medida cautelar diversa da prisão, 

INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo 

acusado RAFAEL MEDEIROS DA SILVA, vulgo “Cuia”, mantendo, 

integralmente, as decisões até então proferidas, por seus próprios 

fundamentos.Anote-se a prisão do requerente RAFAEL MEDEIROS DA 

SILVA e MAIKON VINICIUS BATISTA DA SILVA na capa dos autos e no 

sistema Apolo.CUMPRA-SE integralmente a decisão de fls. 253, 

imprimindo-se celeridade na expedição e cumprimento dos atos 

processuais em relação ao feito, especialmente no tocante à citação dos 

denunciados.Em complemento à decisão de fls. 253, por celeridade e 

economia processual, após a juntada do mandado de citação ao 

processo, o Sr. Gestor Judiciário deverá observar a certidão do Oficial de 

Justiça e, não tendo os acusados constituído Defensor ou decorrido o 

prazo para apresentação de defesa, desde já, nomeio o Dr. LEÔNCIO 

PINHEIRO DA SILVA, inscrito na OAB/MT 14377, para tal mister.Caso 

necessário, INTIME-SE pessoalmente o defensor acima, para 

manifestar-se acerca da nomeação, sendo que, em caso de aceitação, 

deverá apresentar RESPOSTA À ACUSAÇÃO no prazo legal, bem como 

acompanhar o processo até o deslinde, quando lhe será arbitrado 

honorários advocatícios, nos termos da Tabela de Honorários 

Advocatícios da OAB/MT. Cumpra-se, expedindo o necessário.Jauru/MT, 

24 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 34454 Nr: 1395-15.2014.811.0047

 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: Elzira de Oliveira Alecrim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 24 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 30597 Nr: 419-76.2012.811.0047

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NOROESTE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karen Camila Campanha Marimoto, Marly 

Laerte de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Anselmo da Costa Prado 

- OAB:8486/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ronaldo Nogueira Machado - 

OAB:5.311-B

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste acerca do Aviso de Recebimento acostado aos autos, o 

qual retornou dos Correios com a seguintes informação: “Ausente”.

Jauru, 24 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49838 Nr: 1925-77.2018.811.0047

 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: Welinton Ferreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEMERSON ALVES FERREIRA - 

OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

ABRA-SE vista dos autos ao Ministério Público para que se manifeste.

CUMPRA-SE, às providências.

Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 40360 Nr: 606-45.2016.811.0047

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

na denúncia, para ABSOLVER GILMAR RODRIGUES DOS SANTOS, vulgo 

'Vidigal', brasileiro, divorciado, mecânico, nascido aos 30/10/1972, em 

Jauru/MT, filho de Dorival Rodrigues dos Santos e Renilda Rosa dos 

Santos, portador do RG. n.º 08082291-3 e CPF 568.558.501-20, do crime 

de ameaça (art. 147, do CP), e CONDENÁ-LO pela prática do crime 

previsto no artigo 306, do Código de Transito Brasileiro, passando a dosar 

a pena a ser-lhe aplicada, em estrita observância ao disposto nos artigos 

59 e 68, do Código Penal.(...) OFICIE-SE à Autoridade Policial para que 

junte aos autos o comprovante de pagamento da fiança endereçada ao 

denunciado no APF.Por fim, considerando a omissão Estatal em 

empreender esforços no sentido de implementar Defensoria Pública na 

Comarca [art. 134 da CRFB/88], arbitro em favor da douta advogada 

dativa, Drª ROSANGELA FERREIRA DE MATOS, inscrita na OAB/MT sob o 

nº. 15.500/O, honorários advocatícios no importe de 09 URH, em razão 

dos serviços prestados e as diretrizes do art. 85 do CPC, a serem 
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custeados pelo Estado de Mato Grosso, na forma do art. 22, §, 1.º da Lei 

n.º 8.906/1994. EXPEÇA-SE certidão.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 24 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 37806 Nr: 1207-85.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO ALVES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 24 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35417 Nr: 318-34.2015.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIMAR GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB-MT 

8.184-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam intimadas as partes, por meio de seus advogados via DJE, para 

que se manifestem acerca dos honorários estabelecidos pelo Perito.

Jauru, 24 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 47819 Nr: 743-56.2018.811.0047

 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: MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT - 

OAB:24070/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Cuida-se de ação Declaratória de Nulidade c/c Obrigação de Fazer 

e Danos Morais, ajuizada por MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA em face 

do BANCO DO BRASIL S.A, (...) RECEBO a inicial, uma vez que preenche 

os requisitos legais. - Do Pedido de Assistência Judiciária – Diante das 

circunstâncias fáticas alegadas na petição inicial, DEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, do Código de 

Processo Civil. - Do Pedido de Antecipação de Tutela (...) INDEFIRO o 

pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora.- Da audiência 

de conciliação ou mediação -Considerando a nova sistemática do Código 

de Processo Civil em vigor que prima pela solução consensual dos 

conflitos (art. 3º, §§ 2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e 

membros do Ministério Público, DESIGNO audiência de tentativa de 

conciliação/mediação para o dia 1º de outubro de 2018 às 14h30min., a 

ser realizada no CEJUSC (Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania), desta comarca.- Citação -CITE-SE e INTIME-SE a parte 

Requerida, mediante carta com aviso de recebimento (art. 246, inciso I, do 

CPC), para comparecer à audiência de conciliação. (...).INTIME-SE a parte 

autora, por seus advogados, via DJE para que compareçam à solenidade 

designada.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Jauru/MT, 23 de agosto 

de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 49784 Nr: 1897-12.2018.811.0047

 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: Elisandra Batista da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Flausino Vilela, Município de 

Figueirópolis D' Oeste

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON DE ALMEIDA MARQUES - 

OAB:19732/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Trata-se de ação constitucional de MANDADO DE SEGURANÇA, 

impetrada por ELISANDRA BATISTA DA SILVA NEVES, tendo como 

autoridade coatora apontada/indicada o Prefeito do Município de 

FIGUEIRÓPOLIS D’OESTE/MT - EDUARDO FLAUSINO VILELA, (...) A 

despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, não é possível, em 

juízo de cognição sumária, atestar a relevância dos fundamentos jurídicos 

da impetração (fumus boni juris), pois o ato questionado não apresenta 

ilegalidade de pronto aferível, sendo imprescindível exame mais acurado 

do processado, especialmente em relação à alegação de existência de 

vaga, devendo, portanto, ser oportunizada a participação da autoridade 

impetrada.Assim, não se verifica, em princípio, a alegada omissão da 

autoridade impetrada, mesmo porque se trata de candidata classificada 

fora do número de vagas previstas no edital, sendo que o preenchimento 

de eventuais vagas criadas posteriormente ou abertas por força de 

vacância está sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da 

Administração, o que afasta a evidência da probabilidade do direito.É 

importante ressaltar que a impetrante classificou-se na sexta posição e o 

certame oferecia 02 (duas) vagas para o cargo pretendido. (...).Por outro 

lado, não se vislumbra a ineficácia do provimento se deferido ao final, 

estando ausente, também, o periculum in mora.Isso posto, sem prejuízo de 

melhor análise da questão no momento do julgamento de mérito, INDEFIRO 

o pedido liminar.Nos termos do artigo 7º, da Lei 12.016/2009, 

NOTIFIQUE-SE a Autoridade Coatora para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações.Findo o prazo a que se refere o parágrafo anterior, 

ABRA-SE vista ao Ministério Público pelo prazo de 10 (dez) dias. (art. 12º, 

Lei 12.016/2009).Após, VOLVAM-ME conclusos para decisão.INTIME-SE a 

impetrante, por seu advogado, via DJE.CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 23 de agosto de 2018.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010042-86.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

KATYA REGINA NOVAK DE MOURA (ADVOGADO(A))

BEATRIZ VIEIRA BITENCOURT (ADVOGADO(A))

VANDERSON SOUZA CANDIDO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARYSSON LUIZ IMAI (ADVOGADO(A))

ENXOVAIS SERRANA DO NORTE LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: A intimação da parte executada para que, no prazo de 15 
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(quinze) dias, providencie o pagamento integral do débito indicado no 

memorial de cálculo do contador judicial, sob pena de incidência de multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 523, § 1°, do 

CPC), consignando que, no mesmo prazo poderá o executado apresentar 

embargos nos mesmos autos (art. 52, inciso IX, da Lei n. 9.099/95).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-33.2016.8.11.0047

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE CAVALCANTE RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA MARIA JANCZESKI GOES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JAURU SENTENÇA Numero do Processo: 

8010149-33.2016.8.11.0047 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS DA SILVA 

REQUERIDO: FELIPE CAVALCANTE RODRIGUES Vistos. Trata-se de Ação 

de Reclamatória de Obrigação de Fazer proposta por ANTÔNIO CARLOS 

DA SILVA em face de FELIPE CAVALCANTE RODRIGUES, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termo do 

art. 38, da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. Institui o Código Civil, em 

seu art. 840, que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas. Assim, considerando que as partes 

transigiram para por fim à demanda, a homologação do referido acordo é a 

medida que se impõe, nos termos do art. 334, §11, do CPC. Dessa forma, 

HOMOLOGO o acordo formulado entre as partes e assim o faço com 

julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", nos 

termos especificados, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, 

sendo que deverá a parte reclamada efetuar o pagamento no valor de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), divididos em 10 (dez) parcelas no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), sendo a primeira para o dia 05/07/2017 e, as 

demais para as data de 05/08/2017, 05/09/2017, 05/10/2017 , 05/11/2017, 

05/12/2017, 05/01/2018, 05/02/2018, 05/03/2018 e 05/04/2018, devendo 

os valores serem depositados na seguinte conta indicada pelo reclamante: 

Cooperativa de Crédito Sicredi, Agência n.º 0805, Conta Poupança n.º 

396621, em nome de Geni Ferreira da Silva. Com o trânsito em julgado, 

INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento da dívida na 

forma acordada. Após, nada sendo requerido, ao arquivo, com as baixas 

e cautelas de praxe. INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão. 

CUMPRA-SE. Jauru/MT, 03 de agosto de 2017. Angela Maria Janczeski 

Góes Juíza de Direito

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42404 Nr: 571-14.2018.811.0048

 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: PETROLINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013 INTIMO as partes, através de seus procuradores, 

para que manifestem acerca do laudo, podendo inclusive requerer maiores 

esclarecimentos. Prazo: 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42404 Nr: 571-14.2018.811.0048

 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: PETROLINA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLÉA SOMMER - 

OAB:20007/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30356 Nr: 460-98.2016.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTUR FERREIRA GANDIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS 

- OAB:15310

 Vistos em Correição.

1. Designo audiência para interrogatório do réu para o dia 30/10/2018, às 

13h40min (horário oficial de Cuiabá-MT), na qual o réu deverá comparecer 

acompanhado de seu (ua)(s) Advogado (a)(s).

2. Ciência ao Ministério Púbico.

3. Intime-se. 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.: 44569 Nr: 1598-32.2018.811.0048

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO-BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIM & RUBIM LTDA/ME - (F.A MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO) -, LUCIMAR DE OLIVEIRA RUBIM, MARIA MARTINS 

DE SOUZA, MAYCOOL DAVID MARTINS RUBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da Parte Autora para, no prazo legal, 

providenciar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através de 

emissão de guia no site deste tribunal, para efetivo cumprimento do 

mandado de citação em fase de execução.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28388 Nr: 960-04.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GARCIA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Cesar Brandão Prado 

- OAB:24.749/O

 Vistos em Correição.

 1. Diante da informação contida no petitório de Ref: 85, vejo por bem, 

nomear a Dra. Bruno Cesar Brandão, inscrito na OAB/MT sob o nº. 

24.749/O, como Defensor Dativo 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 ao Defensor(a) Dativo(a) 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 ao causídico nomeada, o valor dos honorários em 

3 URH, conforme Tabela de Honorários da OAB – MT, a ser executado 
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frente ao Estado de Mato Grosso.

3. Intime-se o Defensor Dativo 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 Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36022 Nr: 1180-31.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDINO FERREIRA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mullena Cristina Martins 

dos Santos - OAB:21.363

 Vistos em Correição.

 1. Diante da informação contida no petitório de Ref: 18, vejo por bem 

nomear outro(a) advogado(a). Assim, NOMEIO a Dra. Mullena Cristina 

Martins dos Santos, Advogada militante nesta Comarca, inscrita na 

OAB/MT nº. 21.363/O, como Defensora Dativa do réu nestes autos, para 

patrocinar a defesa do mesmo requerendo o que entender oportuno.

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, se o caso. Cumpra-se com a urgência que o 

caso requer por se tratar de réu preso.

Juscimeira-MT, 23 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27147 Nr: 554-80.2015.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA DE PAULA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA AQUINO DE 

OLIVEIRA - OAB:7230

 3.1. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 487, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulado nos presentes 

EMBARGOS À EXECUÇÃO manejados pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS em face de Terezinha de Paula Santos, conforme 

fundamentação supra, homologando os cálculos apresentados pela parte 

embargante, devendo a Ação de Código 4235 seguir com base nestes 

valores.3.2. Sem custas e honorários advocatícios.3.3. Após o trânsito em 

julgado, remeta-se cópia da presente decisão ao processo executivo, em 

apenso.3.4. Transitada em julgado, ao arquivo com as cautelas e 

anotações necessárias. 3.5. P.R.I.C.Juscimeira – MT, 23 de agosto de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38370 Nr: 2273-29.2017.811.0048

 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: CARLOS ROBERTO RIBEIRO DA SILVA, MARIA 

APARECIDA DA SILVA, SOFIA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL 

- OAB:000001, Mullena Cristina Martins dos Santos - OAB:21.363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição

1. Diante da cota ministerial de Ref: 12 e petitório de Ref: 16, nomeio 

Curadora Especial para o exercício de tal mister a Dra. Müllena Cristina 

Martins dos Santos, Advogada militante nesta Comarca, inscrita na 

OAB/MT nº 21.363-O, oportunamente intime-a da nomeação, dando-se 

vistas dos autos para apresentar a contestação no prazo legal.

 2. A prestação da assistência judiciária, no caso, deverá ser totalmente 

gratuita, vedada à Curadora Especial cobrar dos assistidos 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. Ademais, intime-se a interditanda para o interrogatório/entrevista, que 

designo para o dia 23/10/2018, às 14h30min (horário oficial de Cuiabá-MT).

4. Após a audiência de interrogatório/entrevista, o feito deverá aguardar 

por 15 (quinze) dias eventual impugnação do pedido.

5. Decorrido o prazo acima de 15 (quinze) dias, sem constituição de 

advogado pelo interditanda ou qualquer parente sucessível para impugnar 

o pedido

6. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao Ministério Público, que deverá intervir 

na qualidade de custos legis.

Juscimeira-MT, 23 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 28880 Nr: 1104-75.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO GARCIA MARTINES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maywmy Edwarda Araújo 

Silva - OAB:23677/O

 Vistos.

 1. Diante da informação contida no petitório de Ref: 25, 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, 06 de junho de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 29563 Nr: 225-34.2016.811.0048

 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: WANDERLEY PAULO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL PARMIGIANI - 

OAB:19762/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ZAFFALON - 

OAB:318963, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 
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OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42569 Nr: 634-39.2018.811.0048

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO COTLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA, VERA LUCIA 

CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:8047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, Jomas Fulgencio de Lima Junior - OAB:11785, 

RONIMARCIO NAVES - OAB:6228-MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM PEDIDO LIMINAR proposta por 

FERNANDO COTLINKI em face de JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA E VERA 

LÚCIA CAMARGO PUPIN AGROPECUÁRIA, todos já qualificados.

Alega a parte autora morosidade para a entrega do Laudo Pericial relativo 

à perícia deferida e já realizada, podendo gerar prejuízos de difícil e 

incerta reparação.

Por outro lado, a empresa responsável pela perícia pugna pela dilação do 

prazo para a entrega do Laudo Pericial.

Depreende-se da decisão que nomeou a Empresa Real Brasil Consultoria 

para a realização da referida perícia, o prazo de 30 (trinta) dias para a 

entrega do Laudo Pericial, após a realização da perícia, o que já se 

escoou.

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de dilação do prazo de entrega do 

Laudo Pericial, formulado pela Empresa Real Brasil Consultoria, para 

determinar que a referida empresa entregue o Laudo pericial no prazo 

improrrogável de 15 (quinze) dias, sob pena de responder pelos danos 

causados à parte autora pela demora injustificada.

Intimem-se a Empresa Real Brasil Consultoria desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 32494 Nr: 1413-62.2016.811.0048

 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: MAX FABRÍCIO PINHEIRO DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL'AGNOL FINATO 

- OAB:10084

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. TAYLISE CATARINA 

ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483-A

 3.1. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADO, ajuizada pela por 

MAX FABRÍCIO PINHEIRO DE MATOS, em face do Banco BMG S/A, 

conforme fundamentação supra, para:a) DECLARAR inexistente a relação 

jurídica, bem como qualquer dívida relativa a cartão de crédito, do autor 

para com o réu.b) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento da 

importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por 

danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de 

juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, a partir desta decisão.c) 

CONDENAR o réu a ressarcir em dobro os valores já despendidos pelos 

autores em consequência das cobranças indevidas, tudo acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação; e 

correção monetária pelo INPC, desde a data em que restou formalizado o 

desembolso dos valores para o pagamento das despesas pelo autor.3.2. 

Pela sucumbência, considerando que a parte autora decaiu minimamente 

do seu pedido, fica a parte requerida condenada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais 

fixos em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 

85, § 2.º, do Novo Código de Processo Civil. 3.3. Após o trânsito em 

julgado, ao arquivo.3.4. P.R.I.C.Juscimeira-MT, 24 de agosto de 

2018.Alcindo Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30361 Nr: 462-68.2016.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ALVES ARRAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT- 14.258-A

 3. ANTE O EXPOSTO, indefiro de plano a exceção de pré-executividade 

apresentada (Ref: 78), em razão de sua inadequação ao presente caso, 

pelos motivos acima sustentados, determinando o prosseguimento da 

execução até seus ulteriores termos.4. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 24 de agosto de 2018.Alcindo 

Peres da RosaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 311 Nr: 96-59.1998.811.0048

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCIMEIRA COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:OABMT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir José Morandini - 

OAB:15139

 Vistos em Correição.

Em consulta direta deste Magistrado, verifiquei a inexistência de saldo a 

ser penhorado nas contas bancárias do requerido.

 Junte-se cópia da consulta on-line.

Ademais, considerando as disposições contidas nos Provimentos nºs. 84 

e 86/2014-CGJ, intime-se a parte requerente, pessoalmente através de 

seu procurador(a) legal, para no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Cumpre-me advertir que no prazo supra assinalado, o(a) procurador(a) da 

parte requerente deverá indicar a providencia efetiva e apta ao 

prosseguimento regular da execução, não sendo suficiente para esse fim 

mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão. 

(Artigo 1º, §2º do Provimento nº. 84/2014-CGJ.)

Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42588 Nr: 643-98.2018.811.0048

 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: GERSON PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Fora determinada a intimação da parte requerente para emendar a 

exordial colacionando aos autos documentos esses essenciais à 

propositura da ação.

A parte requerente peticionou no feito juntando alguns documentos 

conforme se vê da Ref: 9. Ocorre que, não fora cumprida a determinação 

contida na decisão de Ref: 4.

2. Assim sendo, determino a intimação da parte requerente para, no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, emendar a exordial, juntando nos autos 

alguns documentos que não estão legíveis, bem como o comprovante de 

endereço atualizado, uma vez que o juntado nos autos está em nome da 

de cujus, tudo sob pena de indeferimento da inicial.

3. Caso não seja realizada a emenda determinada certifique-se e 

voltem-me conclusos.

4. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.
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Juscimeira-MT, 24 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 30795 Nr: 603-87.2016.811.0048

 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: RUSSI & RUSSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI BENTES MACHADO, VALDENIR 

MACHADO DE PAULA, HERMÍNIO CARDOSO, LORIMAR MARQUES DE 

ARRUDA, ALDMIR DIAS ZAMBONINE, HILDA ACI PEREIRA DA 

CONCEIÇÃO, ARLINDO CANOVA PABLOS, SANTA URSULA 

EMPREENDIMENTO E PATICIPAÇÕES S/A, REPRESENTADA POR SEU 

SÍNDICO DR. AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO HENRIQUE ALVES 

BRAGA - OAB:122093/SP, LAUANE BENITES MACHADO RODRIGUES 

FERREIRA - OAB:13144, REVAIR RODRIGUES MACHADO NETO - 

OAB:14803

 3.1. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na 

AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL movida por RUSSI & RUSSI LTDA 

em face de SANTA URSULA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES, para 

declarar o domínio dos promoventes sobre a área descrita na inicial, tudo 

de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e seguintes do 

Código Civil. Por outro lado, julgo extinto o processo sem julgamento do 

mérito em relação à VALDENIR MACHADO DE PAULA e SUELI BENTES 

MACHADO, com base no art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil, 

por reconhecer a ilegitimidade passiva dos requeridos.3.2. Esta sentença 

servirá de título para matrícula, oportunamente, no Cartório de Registro de 

Imóveis competente.3.3. Defiro o pedido retro para que seja expedida, com 

urgência, a competente Declaração de Posse, nos termos requeridos, 

atestando a posse mansa e pacífica da parte autora por mais de 15 

(quinze) anos no referido imóvel urbano.3.4. Após o trânsito em julgado, 

expeça-se o competente mandado para o cumprimento desta.3.5. Pela 

sucumbência e já que devida, fica a parte requerida SANTA URSULA 

EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES, condenada ao pagamento das 

custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, a qual fixo em 

20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2.º, 

do Novo Código de Processo Civil. 3.6. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 35526 Nr: 962-03.2017.811.0048

 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: GILBERTO RODRIGUES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELE ROSA DA SILVA, REINALDO 

GONÇALVES DOS SANTOS, GUSTAVO PANIAGO SANTIN, DIONE 

PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.1. Ante o exposto, com base nos artigos 487, inciso I, 674 e seguintes, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado por GILBERTO RODRIGUES DE FARIAS em face de REINALDO 

GONÇALVES DOS SANTOS E GISELE ROSA DOS SANTOS E GUSTAVO 

PANIAGO SANTINI, para determinar a exclusão da restrição do bem 

descrito na inicial, do Sistema RENAJUD.3.2. Condeno os embargados ao 

pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, 

do novo Código de Processo Civil.3.3. Traslade-se cópia desta decisão 

para os autos principais (Código nº. 23095).3.4. Após o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquive-se, ficando autorizado o 

desentranhamento de documentos, mantendo-se cópia.3.5. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Juscimeira-MT, 24 de agosto de 

2018.ALCINDO PERES DA ROSAJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 46199 Nr: 2225-36.2018.811.0048

 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 MAIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA PINHEIRO - OAB:10946

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)3. Postergo a análise do pedido liminar para o momento processual 

oportuno, eis que vislumbro que as provas produzidas são unilaterais, 

restando necessária a angularização processual do feito com a citação da 

parte requerida. 4. Outrossim, cite-se a autarquia requerida para 

apresentar resposta escrita, pelo prazo legal, acompanhada de 

documentos e rol de testemunhas, com pedido de perícia, se for o caso, 

ficando a requerida ciente de que não se defendendo, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário 

resultar da prova dos autos. 5. Ademais, verifico que a demanda 

demonstra a imprescindibilidade da realização de perícia médica. Assim, 

DETERMINO a realização de Perícia e nomeio perita(a) na pessoa de Dr.(a) 

Vanessa Cristina Santini Santana, inscrito(a) no CRM nº 9500/MT, tendo 

como endereço Rua Ibirarema, nº. 1977, Centro, Jaciara/MT, o(a) qual 

deverá cumprir rigorosamente o encargo que lhe foi cometido 

independentemente de termo de compromisso. (...)

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 72847 Nr: 1167-43.2017.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBERTON REIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

 Vistos, etc.

Redesigno a solenidade para a data de 22/01/2019 às 13h30. Intime-se o 

denunciado no endereço informado ao Juízo às fls. 72. Intimem-se as 

testemunhas. Expeçam-se cartas precatórias para a oitiva das 

testemunhas residentes fora da comarca. Saem os presentes intimados.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 18h20min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 23 de Agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 49492 Nr: 28-66.2011.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR JOSÉ MARQUES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lanereuton Theodoro 

Moreira - OAB:MT-9.667-B

 Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO por 

sentença EXTINTA A PUNIBILIDADE de Odair José Marques Garcia, 

devidamente qualificado nos autos, com fundamento no art. 107, IV c/c art. 

109, V, c/c art. 110, todos do Código Penal.Com o trânsito em julgado, 

ARQUIVEM-SE, com as anotações e baixas necessárias.Determino que a 

Secretaria certifique a destinação dada ao bem apreendido (fls.50).Saem 

os presentes intimados.Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz 
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determinou que às 16h00min encerrasse o presente termo, que, depois de 

lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola 

Benício, Estagiário do Gabinete, que digitei o presente 

termo.Marcelândia/MT, 23 de Agosto de 2018.Rafael Siman CarvalhoJuiz 

de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 76076 Nr: 1033-79.2018.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS SOUZA RIBEIRO, DONIZETE JUNIOR 

MARTINS, MÔNICA EDUARDO MARTINS, ROMARIO EDUARDO PEREIRA, 

ADRIEL ROMÃO BORGES, LINDALVA SOUSA, RONALDO EDUARDO 

PEREIRA, Fabio Jaildo Maia Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO LEME ANTONIO - 

OAB:, JOAO BATISTA SANTOS SOUZA - OAB:22806/O, Rafael José 

Pauli - OAB:21.244, VANDERSON PAULI - OAB:13534/MT

 Ante o exposto, em acolhimento ao parecer ministerial retro, não há outra 

solução possível diversa do INDEFERIMENTO dos pedidos de revogação 

da prisão preventiva dos réus ROMÁRIO EDUARDO PEREIRA e FÁBIO 

JAILDO MAIA BRITO.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Marcelândia, 23 de agosto 

de 2018. Rafael Siman Carvalho Juiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 67032 Nr: 1191-42.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS GABRIEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Diante do exposto, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA ao réu LUCAS 

GABRIEL DA COSTA, com o cumprimento dos seguintes medidas 

cautelares:1)Proibição de se ausentar da comarca, eis que a permanência 

se revela necessária para a investigação e instrução criminal;2)Proibição 

de acesso e/ou frequência a determinados lugares, como bares, 

prostíbulos e afins;3)Proibição de prática de novos crimes, quaisquer que 

sejam o seu potencial lesivo;4)Aproximar-se ou manter qualquer tipo de 

contato com a vítima e seus familiares, bem como os jurados e 

testemunhas. Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, devendo ele ser 

imediatamente colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver 

preso.Advirta-se o réu de que a inobservância de quaisquer das medidas 

cautelares aplicadas, ensejará a decretação da prisão preventiva (art. 

282, § 4º, CPP).Em tempo, determino a intimação da defesa para que no 

prazo de 48 horas traga aos autos instrumento de procuração, sob as 

penas da Lei.Após, vista ao Ministério Público, e, sendo caso, após com a 

manifestação, vista a Defesa, para ciência e deliberação no prazo de 10 

(dez) dias.Atualize-se o BNMP 1.0 e 2.0.Intimem-se. Ciência ao Ministério 

Público.Cumpra-se. Marcelândia/MT, 23 de agosto de 2018.Rafael Siman 

CarvalhoJuiz de Direito Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60931 Nr: 911-76.2012.811.0109

 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: JOSÉ AUGUSTO VARALLO COSTA - ME., JOSÉ 

AUGUSTO VARALLO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL BELLORINI MEZZALIRA, JORGE 

FORTUNA, BRUNO ROBSON FORTUNA, BARBARA FORTUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lanereuton Theodoro Moreira 

- OAB:MT-9.667-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT, ULISSES DUARTE JÚNIOR - OAB:7.459-A/MT, 

Vanderlei Nezzi - OAB:8452/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 56/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 62134 Nr: 824-86.2013.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON HILÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ALVES - 

OAB:15508-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento 52/2017 - CGJ, impulsiono 

este feito para INTIMAR o advogado Jadeir Cangussu Nogueira para 

proceder a devolução dos autos no prazo de (três ) dias sob pena da 

adoção das medidas disciplinares cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 35468 Nr: 2355-57.2006.811.0109

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WELYGHTON LAURETO CALDAS, MEIRINICE LAURETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURELINO MONTEIRO CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELLA MARIA PINHEIRO 

POLONIO RENZETTI - OAB:15746, Jadeir Cangussu Nogueira - 

OAB:6739-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12418

 Processo em ordem, encerrada a correição conclusão para decisão (__); 

sentença (__)

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 66848 Nr: 1119-55.2015.811.0109

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERENICE LUPATINI SUTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT

 DELIBERAÇÃO:

Após deliberações das partes, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão:

Vistos, etc.

Redesigno a solenidade para a data de 04/12/2018 às 16h10, 

considerando que uma das testemunhas de defesa não foi encontrada e 

não foi intimada para o ato. Intimem-se a testemunha faltante Antonio Luiz 

Duarte. Saem os presentes intimados. Expeçam-se cartas precatórias 

para a oitiva das testemunhas de acusação. Caso já expedidas, 

solicitem-se informações. Defiro o pedido do MP, oficie-se ao IBAMA 

requisitando cópia da decisão final proferida no bojo do procedimento 

administrativo citado às fls. 47, item 5.

Nada mais havendo a constar, o MM. Juiz determinou que às 17h30min 

encerrasse o presente termo, que, depois de lido e achado conforme, vai 

devidamente assinado. Eu, Gustavo Espíndola Benício, Estagiário do 

Gabinete, que digitei o presente termo.

Marcelândia/MT, 23 de Agosto de 2018.

Rafael Siman Carvalho

Juiz de Direito Substituto

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 607 de 805



 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 76938 Nr: 2467-97.2018.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

MADELOTTO - LTDA, GLEYSON DHIONATA SBARDELOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - 

OAB:7236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67291 Nr: 1201-12.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONIZIA SITKO MALAMIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA DE LIMA - OAB:14068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1201-12.2017.811.0111.

Código Apolo nº 67291.

Vistos.

Considerando que o apelado apresentou contrarrazões ao recurso de 

apelação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com os nossos cumprimentos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 23 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 63888 Nr: 2039-86.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENI NILDA BRANDT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRO MANHAGUANHA - 

OAB:6857

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 63888.

Processo nº 2039-86.2016.811.0111.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência do requisito fático para a obtenção do 

benefício de pensão por morte: a) a ocorrência do óbito enquanto o 

trabalhador falecido tinha a qualidade de segurado; b) a qualidade de 

dependente da requerente.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 13h30min, cabendo ao advogado da parte informar 

ou intimar as testemunhas por ele arroladas do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do Juízo, na forma do 

art. 455 do CPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 23 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65641 Nr: 274-46.2017.811.0111

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDST, RMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): GIOVANNE 

GOMES ARAUJO - OAB:19911/O, para que compareça acompanhado da 

parte requerente para retirar o termo de guarda provisória concedida 

nestes autos, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62005 Nr: 1003-09.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDIANE NORONHA

 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:

 Código nº 62005.

Processo nº 1003-09.2016.811.0111.

Vistos.

Considerando que o apelado se manifestou quanto ao recurso de 

apelação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com os nossos cumprimentos.

Matupá/MT, 23 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68068 Nr: 1637-68.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL DE JESUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que no prazo legal, 

apresente memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60515 Nr: 397-78.2016.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA GENEROSO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIO ALCENO SCHOWANTZ - 

OAB:10695, ROSANA LOVISON - OAB:19013/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 60515.

Processo nº 397-78.2016.811.0111.

Vistos.

Considerando que o apelado se manifestou quanto ao recurso de 

apelação, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, com os nossos cumprimentos.

Matupá/MT, 23 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72972 Nr: 465-57.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO FERNANDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Autos nº 465-57.2018.811.0111.Código Apolo nº 72972.Vistos.1)Ante o 

teor da certidão de Ref. 11, NOMEIO como defensor dativo do acusado 

Renato Fernandes da Silva o advogado Arlon de Souza Porto devendo 

apresentar resposta à acusação no prazo legal.Tomando em conta a 

natureza da causa FIXO os honorários do mencionado advogado em 10 

(dez) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela de 

honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, ao advogado nomeado para o “múnus” público não caberá 

os privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75042 Nr: 1478-91.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte ré, para que informe o 

endereço das testemunhas de defesa, Sintia Celeste de Miranda, Antônio 

de Souza e Carlos Francisco do Santos, visto que não consta endereços 

na defesa prévia apresentada nos autos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 440-15.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Vistos em correição. Ante o teor da petição de Ref. 50, na qual a Dra. 

Angelita Kemper renunciou a nomeação de Ref. 35, REVOGO a referida 

nomeação e NOMEIO como defensor dativo do acusado Carlos Eduardo de 

Aguiar Leite, o advogado MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, que 

deverá ser intimado para apresentar alegações finais, no prazo legal. 

Dessa forma, tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários 

do mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT. Cumpra-se, 

COM URGÊNCIA. Matupá/MT, 13 de março de 2018. Suelen Barizon - Juíza 

de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60301 Nr: 317-17.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO HENRIQUE SANTOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Código nº 60301.

Processo nº 317-17.2016.811.0111.

Vistos.

DESIGNO o dia 02 de outubro de 2018, às 13h15 para continuação da 

instrução processual, oportunidade em que será inquirida a vítima Ana 

Paula da Conceição Ribeiro, devendo ser intimada no endereço indicado 

em cota ministerial à Ref. 56.

No pertinente ao pedido de decretação da revelia do acusado formulado 

pelo Ministério Público (Ref. 56), julgo prejudicado, eis que conforme Ref. 

48, já foi decretada em outra oportunidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 23 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 54401 Nr: 648-67.2014.811.0111

 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: AGNALDO NOBRE BARBOSA, CRISTINA RIVEROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar Huhn, Vilson Luiz Bortoluzzi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RIBEIRO JUNIOR - 

OAB:9410/MT

 Código nº 54401

Processo nº 648-67.2014.811.0111

Classe – Assunto: Ação Indenizatória

Requerente(s): Agnaldo Nobre Barbosa e Cristina Riveros

Requerido(s): Alencar Huhn e Vilson Bortoluzzi

Vistos em correição.

Cumpra-se a determinação de fls. 173.

Para isso, INTIMEM-SE as partes, sucessivamente, para apresentarem 

memoriais finais, no prazo legal.

Após, tragam-me os autos conclusos para prolação da sentença.

 Matupá/MT, 04 de maio de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 60656 Nr: 440-15.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE AGUIAR LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Autos nº 440-15.2016.811.0111.

Código Apolo nº 60656.

Vistos em correição.

Ante o teor da petição de Ref. 50, na qual a Dra. Angelita Kemper 

renunciou a nomeação de Ref. 35, REVOGO a referida nomeação e 

NOMEIO como defensor dativo do acusado Carlos Eduardo de Aguiar 

Leite, o advogado MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO, que deverá ser 

intimado para apresentar alegações finais, no prazo legal.

Dessa forma, tomando em conta a natureza da causa, FIXO os honorários 

do mencionado advogado em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial De 

Honorário), de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 13 de março de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 64419 Nr: 2323-94.2016.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luiz Martins Fidelis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2323-94.2016.811.0111 (Código 64419)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Matogrossense – Sicredi Norte- MT.

Executados: José Luiz Martins Fidelis e Outros

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Matogrossense- Sicredi Norte - MT, em face de José Luiz Martins Fidelis e 
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Outros, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.14).

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, razão pela qual postulam a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Apresentado pelas partes, ao Juízo, solução pacificadora para o litígio, e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72053 Nr: 3714-50.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDIR CANABARRO SCHUSTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 72053

Processo nº 3714-50.2017.811.0111.

Vistos.

Tendo em vista o teor da contestação inclusa à ref. 10, intime-se a parte 

requerente para, querendo, impugná-la no prazo legal.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55380 Nr: 1443-73.2014.811.0111

 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: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Augusta Garcia Comércio de Tecidos e 

Confecções LTDA, Antonio Pereira Sobrinho, Marinalva Augusta Pereira, 

JULLIANI ELOIZA PEREIRA DA SILVA, FLAVIO ROBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 

17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1443-73.2014.811.0111 (Código 55380)

Classe – Assunto: Cobrança

Requerente: Banco do Brasil S.A.

Requeridos: Antônio Pereira Sobrinho e outros

Vistos.

Intime-se a parte requerente para indicar o paradeiro dos requeridos, eis 

que a tentativa de citação restou frustrada, consoante certidão retro.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57772 Nr: 1077-97.2015.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNOLDO APPEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1077-97.2015.811.0111 (Código 57772)

Classe – Assunto: Indenizatória

Requerente: Arnoldo Appel

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Intime-se a parte requerente para, querendo, impugnar a contestação.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 13 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35553 Nr: 396-69.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Bertolin, IRAILDE RAMALHO 

BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I N T I M A Ç Ã O do(a) advogado(a) da parte autora, Dr(ª): LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, para que efetue o 

preparo da Carta Precatória à Comarca de Matupá/MT para cumprimento 

do Mandado de Citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35553 Nr: 396-69.2011.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Bertolin, IRAILDE RAMALHO 

BERTOLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, através de guia a ser emitida pelo site do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, para citação do 

requerido, devendo juntar aos autos a guia recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 75733 Nr: 1790-67.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GABRIEL TORIANI TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REBECA SANTANA RÊGO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:6097/A

 .Posto isso, nos termos do art. 316, c/c 319, ambos do Código de 

Processo Penal, revogo a prisão preventiva decretada em desfavor do 

denunciado EVERTON GABRIEL TORIANI TAVARES, já qualificado nos 

autos, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: 

(a)Proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização do 

Juízo;(b)Comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas 

atividades;(c)Proibição de frequentar bares, prostíbulos ou qualquer lugar 

congênere destinado ao consumo de bebida alcoólica e substância 

entorpecente;(d)Internação para tratamento toxicômano, por período não 

inferior 12 (doze) meses;(e) Pagamento de fiança, no importe de R$ 

2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).Recolhido o valor da fiança, bem 

como juntado aos autos contrato junto à clínica de internação de 
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tratamento toxicômano, expeça-se o alvará de soltura em favor do 

acusado, colocando-o em liberdade, se por outro motivo não for 

necessária a sua permanência na prisão.Consigno que o tratamento de 

drogadição será realizado em clínica particular contratada pela família do 

acusado, a qual deverá, após efetiva internação, comunicar o Juízo, a 

cada três meses, a permanência, bem como eventual abandono do 

tratamento por parte do acusado.Intimem-se.Ciência ao Ministério Público e 

a Defesa.Matupá/MT, 24 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72615 Nr: 281-04.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIESLLE ABREU SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Autos nº 281-04.2018.811.0111.

Código Apolo nº 72615

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 24, RENOVE-SE a intimação do advogado 

nomeado para que se manifeste acerca da decisão de Ref. 15, no prazo 

legal ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, visto que, mesmo 

regularmente intimado deixou de se manifestar em favor do acusado para 

o qual foi nomeado.

No mais, cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado 

à sua entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 24 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56069 Nr: 228-28.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMIRA MINATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 Posto isso, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o artigo 

109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A PUNIBILIDADE da 

acusada SAMIRA MINATTI, já qualificada nos autos, ante a prescrição da 

pretensão punitiva estatal com relação aos crimes que lhe são imputados 

neste processo (art. 147 do CP e art. 21 do Decreto-Lei n 3.688/41).No 

mais, considerando a inércia da defensora dativa nomeada Dra. Roselucia 

Rodigues de Souza(ref. 28), bem como a inocorrência de qualquer ato 

praticado nos autos pela mencionada advogada, REVOGO a nomeação 

feita à ref. 24.Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se às 

baixas, comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 24 de 

agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56142 Nr: 259-48.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO JULIO TRAGINO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE GUSTAVO WINTER - 

OAB:19418/O

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 107, inciso IV, combinado com o 

artigo 109, inciso VI, ambos do Código Penal, julgo EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JOÃO JULIO TRAGINO BATISTA, em virtude da 

prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação ao crime que lhe é 

imputado neste processo (CP, art. 147).Considerando a natureza da 

complexidade dos atos praticados pelo Defensor Dativo Jorge Gustavo 

Winter (resposta à acusação), reduzo os honorários advocatícios 

anteriormente fixados, para 02 URH, pois se encontram razoáveis e em 

conformidade com a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.Portanto, 

EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor Dativo, qual seja 

Dr. Jorge Gustavo Winter, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhes são devidos (02 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Transitando em julgado a presente sentença, procedam-se às 

baixas, comunicações e anotações de estilo, arquivando-se os 

autos.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.Matupá/MT, 24 de 

agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58154 Nr: 1224-26.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SILVA DINIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:19911/O

 Autos nº 1224-26.2015.811.0111.

Código Apolo nº 58154

Vistos.

Ante o teor da certidão de Ref. 24, RENOVE-SE a intimação do advogado 

nomeado para que se manifeste acerca da decisão de Ref. 20, no prazo 

legal ou, havendo motivo justo, renuncie a nomeação, visto que, mesmo 

regularmente intimado deixou de se manifestar em favor do acusado para 

o qual foi nomeado.

No mais, cientifique-o de que caso o fato volte a ocorrer, será comunicado 

à sua entidade de classe para as providências pertinentes.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Matupá/MT, 24 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 32438 Nr: 1454-78.2009.811.0111

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adenilson Oss

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA APARECIDA ZANELLA 

- OAB:OAB/PR 67842

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:MT0019081A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GIOVANI 

RODRIGUES COLADELLO, para devolução dos autos nº 

1454-78.2009.811.0111, Protocolo 32438, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62079 Nr: 1034-29.2016.811.0111

 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): Fernando Zafonato, IZAIAS ANTONIO REMOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIOLA MORESCHI 

PASSANELI - OAB:21371/O, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 Processo nº 1034-29.2016.811.0111 (Código 62079)

Classe – Assunto: Improbidade Administrativa

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Fernando Zafonato e Izaías Antônio Remor

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que o patrono do réu Fernando Zafonato 

não recebeu as intimações, via DJe, situação que indica a ausência de 

cadastro do causídico para acompanhar publicações e intimações.
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Determino, em razão disso, o cadastramento do advogado Dr. Marcus 

Augusto Giraldi Macedo, e a REABERTURA do prazo para o réu Fernando 

apresentar defesa.

Com a juntada da defesa, 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.: 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

 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:

 Por determinação da MM. Juíza de Direito desta Comarca, Drª. Suelen 

Barizon, e conforme pauta do Juizo, designo a audiência de conciliação 

para o DIA 06/11/2018 ÀS 13:00 HORAS, a ser realizada pela Conciliadora 

desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 55910 Nr: 122-66.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MCAM, WPLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 122-66.2015.811.0111 (Código 55910)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Willian Patrick Lima Nunes

Executado: Luiz Carlos Nunes

Vistos.

Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.21), NOMEIO em 

substituição a advogada, Dra. ANDRÉIA FERDINANDO VAREA, para 

patrocinar os interesses da requerente, cujos honorários ser-lhe-ão 

arbitrados ao final da demanda, à proporção dos atos praticados.

INTIME-SE a advogada nomeada para que tome ciência da presente 

decisão.

Reduzo proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor da 

advogada Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo para o correspondente a 2 

URH, considerando a sua atuação técnica - orientação da parte, 

elaboração da peça inicial e acompanhamento processual.

 Cumpra-se a determinação judicial pretérita de ref.19.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73203 Nr: 577-26.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON ANTONIO BARBOSA, ATAIDE 

MIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 557-26.2018.811.0111 (Código 73203)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Matogrossense – Sicredi Norte- MT.

Executados: Ataide Miguel e Gelson Antônio Barbosa

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Matogrossense- Sicredi Norte - MT, em face de Ataide Miguel e Gelson 

Antônio Barbosa, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.12)

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, razão pela qual postulam a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Apresentado pelas partes, ao Juízo, solução pacificadora para o litígio, e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 56878 Nr: 668-24.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERG, KDRG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 668-24.2015.811.0111 (Código 56878)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Eudicléia Reis Gomes

Executado: Lenilson Carvalho de oliveira

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.23), NOMEIO em 

substituição o causídico Dr. IVAINE MOLINA JUNIOR para patrocinar o 

interesse da requerente, cujos honorários serão proporcionalmente 

arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

2) Reduzo proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor 

da advogada Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo para o correspondente a 

2 URH, considerando a sua atuação técnica - orientação da parte, 

elaboração da peça inicial e acompanhamento processual.

3) Cumpra-se a determinação judicial pretérita de ref.21.

4) Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73540 Nr: 747-95.2018.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V P PANTALEÃO JUNIOR ME, VALDECI PAULO 

PANTALEÃO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 747-95.2018.811.0111 (Código 73540)

Classe – Assunto: Execução de Título Extrajudicial

Exequente: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados 

Norte Mato-Grossense – Sicredi Norte- MT.

Executados: V P Pantaleão Junior ME e Valdeci Paulo Pantaleão Junior.
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Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pela 

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte 

Mato-Grossense- Sicredi Norte - MT, em face de V P Pantaleão Junior ME 

e Valdeci Paulo Pantaleão Junior, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, as partes informaram que formalizaram 

acordo sobre o objeto da lide, conforme termo incluso (ref.16).

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, razão pela qual postulam a homologação do acordo e, em 

consequência, a suspensão do processo até o seu cumprimento integral.

Apresentado pelas partes, ao Juízo, solução pacificadora para o litígio, e 

sendo direito transigível, devida é a homologação por ato judicial.

Posto isso, HOMOLOGO o presente acordo para que surta os jurídicos e 

legais efeitos, e desde já, DECLARO SUSPENSO o processo até o 

cumprimento integral da composição, nos termos do artigo 922 do Código 

de Processo Civil.

Arquivem-se os autos no arquivo provisório sem baixa na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58079 Nr: 1195-73.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WdSS, ALSDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1195-73.2015.811.0111 (Código 58079)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Wiliane da Silva Santos

Executado: Marcio José de Oliveira

Vistos.

1) Tendo em vista o teor da renúncia inclusa (ref.20), NOMEIO em 

substituição o causídico Dr. IGOR NEVES DE CARVALHO para patrocinar 

o interesse da requerente, cujos honorários serão proporcionalmente 

arbitrados ao final da demanda.

INTIME-SE o advogado nomeado da presente decisão.

2) Reduzo proporcionalmente o valor dos honorários arbitrados em favor 

da advogada Dra. Melissa Sarzi Sartori Azevedo para o correspondente a 

2 URH, considerando a sua atuação técnica - orientação da parte, 

elaboração da peça inicial e acompanhamento processual.

3) Cumpra-se a determinação judicial pretérita de ref.18.

4) Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 21 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59079 Nr: 1647-83.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDSF, WNFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1647-83.2015.811.0111 (Código 59079)

Classe – Assunto: Execução de Alimentos

Exequente: Wene Naiane Freitas de Sousa

Executado: Wendelivan Gomes de Sousa

Vistos.

Trata-se de execução de alimentos formulado por WENE NAIANE FREITAS 

DE SOUSA representada por sua genitora Sra. IVANILDA DE SOUSA 

FREITAS em face de WENDELIVAN GOMES DE SOUSA, todos qualificados 

nos autos em epígrafe.

Citado e intimado para pagamento, o executado não o fez, tampouco 

apresentou justificativa (ref.22).

Analisando os autos e considerando o decurso do tempo, intime-se a 

parte para atualizar o débito alimentar.

Em seguida, EXPEÇA-SE certidão comprobatória da dívida com remessa ao 

Cartório de Protesto de Títulos desta Comarca, bem como aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, oficiando-os.

AUTORIZO a penhora/bloqueio de dinheiro e demais aplicações 

financeiras da parte devedora junto aos órgãos bancários, via sistema 

BACENJUD, definido no art. 835, I, do NCPC.

 INDEFIRO o pedido para oficiar o INSS, eis que consta informação de que 

o executado é autônomo e trabalha vendendo “espetinho”, conforme 

consta na inicial.

CONSIDERANDO a declinação da renúncia inclusa (ref.30), NOMEIO em 

substituição a advogada Dra. Fernanda de Freitas Rosa para patrocinar os 

interesses da exequente, atribuindo-lhe os honorários advocatícios no 

patamar equivalente a 3 URH.

Reduzo o valor de honorários arbitrados em favor da advogada, Dra. 

Melissa Sarzi Sartori Azevedo o correspondente a 02 URH, considerando 

a sua atuação técnica consistente na elaboração da peça inicial, 

orientação da parte e acompanhamento processual.

Expeça-se certidão em favor da advogada.

Intime-se a advogada Dra. Fernanda de F. Rosa para que tome ciência da 

nomeação e para que atualize o débito alimentar.

Cientifique-se o Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 26519 Nr: 25-57.2001.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON LUIZ DAVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOCEANE APARECIDA DAVI - 

OAB:351181, PÉRICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6.005A/MT

 Processo nº 2006/277 (Código 26519)

Classe – Assunto: Execução

Exequente: Banco do Brasil S.A.

Executado: Gilso Luiz Davi

Vistos.

Defiro o requerimento formulado às f.157.

Após a extração das cópias, arquivem-se os autos novamente.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 20 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58203 Nr: 1258-98.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO ARMONDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Ante o exposto e o que tudo mais dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA, e o faço para ABSOLVER o réu 

JOSÉ APARECIDO ARMONDES, já qualificado nos autos, das sanções dos 

artigos 129, § 9º, do Código Penal, nos termos do art. 386, inciso VII, do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 613 de 805



Código de Processo Penal.CIÊNCIA ao Ministério Público e à 

Defesa.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor da Defensora Dativa, 

qual seja Dr. Marcus Augusto Giraldi Macedo, com o valor total e corrigido 

dos honorários que lhes são devidos (10 URH), para cobrança junto ao 

Estado de Mato Grosso.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Comunique-se.Transitada em julgado, procedam-se as comunicações 

necessárias, dê-se baixa e arquivem-se.Matupá/MT, 23 de agosto de 

2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

Comarca de Nobres

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21599 Nr: 164-09.2011.811.0030

 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: Senhorinha dos Santos de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT

 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.: 16901 Nr: 1653-86.2008.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sofia Martina de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick Henrique Dias Prado - 

OAB:17.642, Gisélia Silva Rocha - OAB:MT - 14.241, Roque Pires da 

Rocha Filho - OAB:9870

 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.: 20525 Nr: 1003-68.2010.811.0030

 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: Anestina Rosa de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-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.: 21623 Nr: 190-07.2011.811.0030

 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: Maria Eulina de Assunção

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Regina Oliveira Santos 

Ferreira - OAB:10.765-MT, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, 

Marcia Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:

 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.: 43027 Nr: 991-49.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19.773/O, Jonas Mendes Barravieira - OAB:13116, Moacir 

Ribeiro - OAB:3562B - MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

Trata-se de execução de alimentos.

As partes realizaram acordo, à ref. 17.

O Ministério Público manifestou favorável a homologação de acordo.

É o relatório. Decido.

Estando em termos legais, HOMOLOGO, o acordo realizado pelas partes e 

julgo extinto o processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 

924, II, do Código de Processo Civil.

Destaco que em havendo descumprimento do acordo poderá a exequente 

proceder com a execução neste mesmo processo.

Certifique-se o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta 

de interesse recursal.

 Revogo o mandado de prisão expedido em desfavor do executado. 

Havendo informação de que o executado esteja custodiado com 

fundamento neste processo, expeça-se imediatamente alvará de soltura.

 Sem custas e taxa judiciária.

P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54003 Nr: 304-67.2016.811.0030

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rallide Cristiano de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Câmara Municipal de Nobres, Adelian Pereira 

Messias da Silva, Flavio Vinicius Rondon Mayer, Acendino Mendes de 

Souza, Odison Araújo de Souza, Janderley Cardoso de Melo, Joilson da 

Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:13116

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, bem como 

as provas que pretende produzier, conforme requerido pela ilustre 

representante do Ministério Público à Ref: 36, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72870 Nr: 1994-63.2018.811.0030

 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: IPdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdM, BTRdCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Barros Martins - OAB:MT 

- 21.491/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada.III – DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃOEm consonância com o artigo 334 do Código de Processo 

Civil, designe-se audiência de conciliação em conformidade com a pauta 

do conciliador desta comarca. Caso os requeridos não tenham interesse 

na autocomposição, deverão manifestar em até 10 (dez) dias de 
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antecedência, contados da data da audiência, conforme dispõe o art. 334, 

§5º, do CPC. Não havendo conciliação a parte requerida deverá 

apresentar contestação em até 15 (quinze) dias após a realização 

desta.Após a apresentação da contestação, havendo preliminares 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação no prazo de 10 (dez) 

dias.Com a manifestação das partes, dê-se vista ao Ministério Público para 

manifestação, no prazo legal, haja vista que há nos autos interesse de 

incapazes. IV – DAS DISPOSIÇÕES FINAISConforme exposto, 

determino:a)A citação dos requeridos;b)A intimação das partes para 

comparecerem em audiência de conciliação designada.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72215 Nr: 1753-89.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Bezerra Cordeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotoria de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YAISSA ALEXANDRE 

BRAGAGNOLO - OAB:24723/O

 DECISÃO/Mandado de intimação

Vistos etc.

Observa-se que as alegações apresentadas pelo denunciado 

confundem-se com o próprio mérito da demanda.

 Neste aspecto, há nos autos indícios suficientes que autorizam a 

persecução penal. Assim, não há prova cabal de que os acusados não 

sejam autores do fato que imputado, razão pela qual prescinde de 

instrução probatória.

 Outrossim, por verificar que não estão presentes circunstâncias que 

ensejam a absolvição sumária do(s) acusado(s) nos termos do art. 415 e 

incisos do Código de Processo Penal. Inexistindo outras questões de 

ordem material ou processual que possa impedir o processamento do 

feito, impõe-se o seu prosseguimento com a devida instrução processual.

Dessa forma, designo o dia 13/11/2018, às 14h00mim, para realização da 

audiência de instrução e julgamento.

Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas porventura arroladas. 

Caso as testemunhas residam em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a defesa da 

expedição (Súmula 273 - STJ - Intimada à defesa da expedição da carta 

precatória, torna-se desnecessária intimação da data da audiência no 

juízo deprecado).

A presente decisão vale como mandado de intimação.

 Ciência ao Ministério Público e a defesa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 44496 Nr: 563-33.2014.811.0030

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elizio Lemes de Figueiredo - 

OAB:8256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de restauração de autos.

 À fl. 61, a Defensoria Pública informou que ingressou com nova ação com 

o mesmo objeto desta demanda.

 O Ministério Público manifestou pelo arquivamento dos autos, à fl. 71.

É o relatório. Decido.

 Verifico que os elementos da presente ação são exatamente os mesmos 

do processo de cód. 16524, que se encontra em trâmite perante este 

juízo.

 No presente caso, a identidade de partes e a causa de pedir são as 

mesmas.

O Código de Processo Civil define o instituto da litispendência em seu art. 

337, §3º, afirmando que há litispendência quando se repete a ação que 

está em curso.

Assim, havendo repetição de ação anteriormente ajuizada, mister se faz o 

reconhecimento da litispendência e extinção do feito sem resolução de 

mérito, em obediência ao art. 485, V do Código de Processo Civil, haja 

vista que uma mesma lide não pode ser objeto de mais de um processo 

simultaneamente.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, V do NCPC, julgo extinto o 

presente feito, o que faço sem resolução de mérito, ante o 

reconhecimento da litispendência.

Sem custas e taxa judiciária.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

 P.R.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 13313 Nr: 1329-67.2006.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neiva Páscoa Roman, Juliano Alberto Roman, Marcelo 

Luiz Roman

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anizio dos Anjos Prado, Maurozinho Sebastião 

Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edno de França Barreto - 

OAB:10274, Matheus Cássio Lopes de Lima - OAB:19495, Valdecir 

Errera - OAB:N. 3.365-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Bonini - OAB:15297-SP, 

Hernani Zanin - OAB:11770/MT, Lelio Teixeira Coelho - 

OAB:30236-RJ, Marcelo Joventino Coelho - OAB:911.093-RJ

 SENTENÇA Vistos etc. Recebo os presentes embargos de declaração de 

fls. 1607/ 1616, em razão de sua tempestividade, sendo assim, passo à 

análise do mérito. Denota-se que os presentes embargos foram propostos 

de forma equivocada, eis que não podem alcançar o efeito desejado. 

Como leciona Nelson Nery Junior, em "Aspectos Polêmicos e Atuais dos 

Recursos Cíveis: “Os embargos de declaração não constituem recurso 

idôneo para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao 

reexame da causa, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o 

esclarecimento da obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da 

contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão 

embargada”, RT, p. 241. A jurisprudência é nesse sentido: (...) Não há 

omissão, contradição ou obscuridade para aclarar, pois de meridiana 

clareza que os comados contidos na decisão são suficientes. Assim, não 

demonstrada à ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 

1.022 do CPC, o certo é que pretende o embargante forçar nova decisão 

da questão posta em juízo, conforme o seu entendimento, tendo, porém 

escolhido a via inadequada para tal, sendo que tais pedidos são matéria 

de mérito que devem ser discutidos em recurso inominado, assim a 

improcedência é medida de rigor. Nessas condições, impõe-se a 

conclusão de que não há qualquer vício a ser suprido, posto que, o que 

pretende o embargante deve ser julgado em recurso próprio. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos declaratórios. Por 

oportuno, indefiro o pleito realizado às fls. 1663/1664 por não vislumbrar 

razão ou motivo relevante que se façam necessários ao deferimento do 

pleito. P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42347 Nr: 2353-23.2012.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olindo Correia da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

 O exequente pugnou pela desistência do processo, à fl. 124.

É o relatório. Decido.

Toda a execução se processa em favor do exequente, de modo que, em 

regra, esse poderá em qualquer momento e sem a necessidade de 

anuência da parte contrária, desistir da execução ou mesmo de alguma 

das medidas executivas.
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 Excepcionalmente, a desistência não será possível enquanto houver 

impugnação ou embargos.

 Este é o teor do art. 775 do CPC, que dispõe que:

 “O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, 

observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos 

que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente 

as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais 

casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do 

embargante.

No caso em análise, não houve a interposição de impugnação ou 

embargos, inclusive, não há manifestação do executado, já que esse não 

foi intimado.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 42538 Nr: 331-55.2013.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Industria e Comércio de Calcário Cuiabá Ltda, Marcos 

Makoto Murai

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Jussara Hoppe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabius Delboni de Andrade - 

OAB:12.5763, Josué Gracindo Alves - OAB:12.522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de execução de título extrajudicial.

 O exequente pugnou pela desistência do processo, à fl. 70.

É o relatório. Decido.

Toda a execução se processa em favor do exequente, de modo que, em 

regra, esse poderá em qualquer momento e sem a necessidade de 

anuência da parte contrária, desistir da execução ou mesmo de alguma 

das medidas executivas.

 Excepcionalmente, a desistência não será possível enquanto houver 

impugnação ou embargos.

 Este é o teor do art. 775 do CPC, que dispõe que:

 “O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas 

alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, 

observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos 

que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente 

as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais 

casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do 

embargante.

No caso em análise, não houve a interposição de impugnação ou 

embargos, inclusive, não há manifestação do executado, já que esse não 

foi intimado.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do CPC.

Sem custas e taxa judiciária.

P.R.I.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68883 Nr: 369-91.2018.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Basílio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PINHEIRO BARBOSA 

NETO - OAB:6846

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a defesa do acusado para apresentar alegações 

finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53030 Nr: 7-60.2016.811.0030

 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: Erutildes Alves da Cruz Belém

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânia dos Santos - OAB:11.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do retorno dos autos à primeira instância (Ref. 59), nos termos da 

Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o processo para que 

sejam as partes intimadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, requererem o 

que for de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 67784 Nr: 3146-83.2017.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Marques Godois, Anderson José de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlio Silo da Conceição Filho 

- OAB:18.061-O/MT, Nadja Barros Martins - OAB:MT - 21.491/O, 

ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que sejam intimadas as defesas dos acusados para apresentarem 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72070 Nr: 1670-73.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da diligência negativa no que se refere ao cumprimento da liminar 

(Ref. 46), nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, 

impulsiono o processo para que seja a parte requerente intimada para, no 

prazo legal, se manifestar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 59452 Nr: 3489-16.2016.811.0030

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBFS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Flávio de Oliveira - 

OAB:19805/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BERTACHINI M. 

JACINTO - OAB:235.654, RENATA M. DA ROCHA MARTINS - 

OAB:291.997

 DESPACHO

Vistos etc.

 Defiro o pedido retro.

 Cumpra-se, em consonância com a determinação de ref. 52.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 48878 Nr: 564-81.2015.811.0030

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raulino Rucker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Brasileiro de Descontos S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de ação cautelar de exibição de documentos.

Foi determinada a intimação ao autor para proceder com o andamento do 

feito, contudo esse quedou-se inerte.

É relatório. Decido.

 Observa-se que o autor foi intimado pessoalmente para cumprir a 

determinação de ref. 56, contudo esse quedou-se inerte.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, III, do CPC.

Revogo, integralmente, a liminar de ref.10.

Condeno o autor ao pagamento de custas e taxas judiciárias.

P.R.I.C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.

Comarca de Nortelândia

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42077 Nr: 1668-37.2017.811.0031

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Gomes Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amauri Toniolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Marcelo Bueno - 

OAB:OAB/RO 6843, Roberto Araújo Junior - OAB:OAB/RO 4084

 Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com 

espeque nos art. 487, I, do Digesto Processual Civil, JULGO 

IMPROCEDENTE O PEDIDO veiculado na inicial.Sem condenação em custas 

processuais e sem condenação em honorários advocatícios, vez que o 

feito tramita sob o pálio da Gratuidade da Justiça.CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e as partes.Transitado em julgado e nada mais requerido, 

ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de estilo.DECLARO 

esta PUBLICADA com a entrega na Secretaria da Vara. DISPENSADO o 

registro na forma do Provimento n° 42/2008/CGJ. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38715 Nr: 1403-69.2016.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Augusto Borges Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público - OAB:

 Vistos.

I – ABRA-SE vista dos autos aos representantes do Ministério Público e a 

defesa técnica, sucessivamente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se 

manifestem na fase do artigo 422, do Código de Processo Penal.

II – Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e 

VOLTEM-ME conclusos.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 40143 Nr: 722-65.2017.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO GÓES DE ARAUJO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos.

Defiro a cota ministerial retro.

Para tanto, intime-se o causídico da parte requerida para apresentar o 

documento mencionado em seu petitório de ref. 25, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Decorrido o prazo, com ou sem resposta, colha-se novo parecer 

ministerial.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32013 Nr: 139-85.2014.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Maria de Almeida, EAdAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valtervi Amorim de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denfesoria Publica/MT - OAB:, 

JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - OAB:8159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante certidão de ref. 78, determino a intimação da parte exequente, 

pessoalmente, para que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do feito, nos termo do art. 485, § 1º, do 

NCPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44550 Nr: 1054-95.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Otavio Manoel Alves de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)Assim determino que a Secretaria cumpra as seguintes 

providências:a)Intime-se o patrono da parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias úteis, comprovar a insuficiência financeira da parte autora para 

pagar as custas, despesas processuais e honorár ios 

advocatícios;b)Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44399 Nr: 1003-84.2018.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ovetril - Óleos Vegetais Treze Tílias Ltda, 

Superintendente de Fiscalização ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA Servido 

publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO LUIS ANTONIO - 

OAB:31149

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Certifique-se a Sra. Gestora Judiciária acerca da tempestividade dos 

presentes embargos.

Outrossim, intimem-se os embargantes para comprovarem o pagamento 

das custas e taxas processuais, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial.

Com a certidão de tempestividade e juntado o comprovante de pagamento 

das custas, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43072 Nr: 326-54.2018.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Claudiana Estevão de Souza, SAMARA PATRÍCIA 

ESTEVO DE SOUZA, SIDNEY ESTEVO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odinael Amaral de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA APARECIDA DA SILVA 

- OAB:17549/O

 Vistos.

Diante da impugnação apresentada, manifeste-se a parte exequente.

 Após, colha-se o parecer ministerial.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38691 Nr: 1389-85.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CDSC, GdSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I. Cuida-se de ação de EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, ajuizada por 

GABRIELLA DA SILVA OLIVEIRA, menor, representado(a) por CRISTINA 

DA SILVA CARMO, em desfavor de ADENILSON DE OLIVEIRA AVELINO.

II. Devidamente citado, o executado não efetuou o pagamento das 

parcelas vencidas no curso da lide, sem apresentar para tanto qualquer 

justificativa ou plano de parcelamento.

III. A parte exequente, instada a se manifestar, informou que o executado 

não adimpliu o débito.

IV. Face a isso, com amparo no art. 528, § 3º, do NCPC, DECRETO A 

PRISÃO CIVIL de ADENILSON DE OLIVEIRA AVELINO, pelo prazo de 60 

(sessenta) dias, ou até que integralize o pagamento das três últimas 

prestações alimentícias vencidas na data da propositura da ação e no 

curso da lide, conforme orientação consolidada na Súmula 309 do STJ:

 O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que 

compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e 

as que se vencerem no curso do processo.

V. Considerando a planilha de cálculo apresentada pela parte exequente, 

EXPEÇA o MANDADO DE PRISÃO CIVIL do devedor dos alimentos 

atentando ao disposto na CNGC, art. 1.437, § 1º - “Na hipótese de não ser 

conhecido precedentemente o paradeiro do indiciado ou do imputado que 

teve a prisão decretada, deve ser remetido mandado para a Delegacia de 

Polícia Civil da Comarca e, por ofício, à Delegacia de Capturas (POLINTER), 

na Capital deste Estado, bem como para os locais onde possivelmente 

possa ser encontrado”.

VI. Comunicado o pagamento da prestação alimentícia, volte-me concluso 

para suspender o cumprimento da ordem de prisão – art. 528, § 6°, do 

CPC.

 VII. Diversamente, informada a prisão civil, certifique a data do vencimento 

nos autos, sistemas e, quando dessa, expeça ALVARÁ DE SOLTURA por 

ocasião do cumprimento do prazo de prisão civil, libertando-o se por outro 

motivo não estiver preso.

VIII. Notifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34637 Nr: 272-93.2015.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tânia Luzia Vizeu 

Fernandes-Defensora Pública - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Darley Aparecido Carrijo - 

OAB:MT 24.306-O, LUSSIVALDO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:10186/O

 Vistos.

Diante do petitório de fls. 120/124 e considerando que o menor Nickolas 

encontra-se sob os cuidados do executado, consoante se vê do 

processo de código: 35743, colha-se o parecer ministerial.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37808 Nr: 840-75.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: BLCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BJCDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Anilton Gonçalves - 

OAB:MT 23502-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos vislumbro que a precatória expedida às fls.117/118 

possuía como finalidade citar o executado, porém tal providência já havia 

sido tomada no feito, sendo que a decisão de fls. 56/57 já decretou a 

prisão civil do executado, cujo mandado, inclusive já foi expedido (fls. 

60/61).

Destarte, depreque-se o CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO CIVIL, 

encaminhando, ainda, a planilha de débito apresentada pelo advogado da 

autora, observando-se o endereço que o executado foi encontrado (fl. 

115).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36494 Nr: 208-49.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RPdS, TVdSL

 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.

Compulsando os autos verifico que o executado ainda não foi citado, 

porém consta nos autos que o mesmo encontra-se residindo nesta 

Comarca, no endereço: [Rua Antonio Batista da Costa (número da 17), 

número da casa 592S, casa de fundo, prócimo ao Pregão Modelo e Pregão 

Real, Centro, Nortelândia/MT - Tels. 65-99966-3531 (mãe-neuza) e 

99905-7745 (pai- Valdemir Lopes].

Assim, determino a citação do executado, via mandado, no endereço 

acima declinado para pagar, em 15 (quinze) dias, o débito das prestações 

alimentícias, no valor de R$ 15.454,96 (quinze mil, quatrocentos e 

cinquenta e quatro reais e noventa e seis 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.

Advirta-se o 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, CPC).

Cientifique-se o Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37809 Nr: 841-60.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GAAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Em que pese o petitório retro, inicialmente friso que o requerido já foi citado 

para pagar o débito, consoante se infere à fl. 31, bem como já foi 

determinado o protesto do título (fl.64).

Quanto ao pleito de suspensão da CNH do devedor, entendo que referida 

medida se mostra desproporcional no caso em tela, vez que a mesma 

atinge diretamente a pessoa do devedor e não seu patrimônio, não 

restando demonstrada qual seria sua eficácia para recebimento da dívida 

alimentar.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. 

PRETENSÃO DE QUE SEJA SUSPENSA A CNH DO DEVEDOR COM BASE 

NO ART. 139, IV, DO CPC/2015. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA 

INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA O FIM COLIMADO. SÚMULA 7/STJ. 

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual entendeu que a 

medida pleiteada - suspensão da CNH dos recorridos - é inadequada para 

o fim colimado, pois é desproporcional no caso em tela, especialmente 

porque atinge a pessoa do devedor, não seu patrimônio. Essa conclusão 

foi fundada na apreciação fático-probatória da causa, atraindo a aplicação 

da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp 

1233016/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018)

Quanto ao pedido de apuração do crime de abandono material, dê-se 

ciência ao MP para que o mesmo, caso entenda necessário, tome as 

providências que entender cabíveis.

Outrossim, intime-se a autora, através de seu advogado para que se 

manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, no sentido de requerer medidas 

eficazes para o prosseguimento da medida, sob pena de arquivamento 

provisório da ação.

Intime-se e se cumpra, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42337 Nr: 1784-43.2017.811.0031

 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: LUZENIL PEREIRA LUCAS DE PAULA, Gilberto Bonifácio 

de Paula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alexandre Pereira de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS BERNARDO SOUZA - 

OAB:3898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese a CEF não ter respondido ainda a solicitação realizada nos 

autos, insta consignar que a mesma já apresentou extratos das contas de 

FGTS do falecido ao contestadar a demanda, quando ainda em curso pela 

Justiça Federal.

Assim, colha-se o parecer ministerial.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 36061 Nr: 932-87.2015.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laura Batista dos Santos, José Brito dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, cumpra-se conforme determinado na decisão anterior a fim de 

retificar a autuação dos autos para constar como cumprimento de 

sentença.

Outrossim, certifique-se quanto ao decurso de prazo para os requeridos 

efetuarem o pagamento da dívida.

 Em caso de decurso de prazo, intime-se a parte exequente para que 

apresente o cálculo atualizado da dívida, com a incidência da multa fixada, 

bem como para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41601 Nr: 1439-77.2017.811.0031

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemir Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Kelly França da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Verifica-se que o feito é relativo a investigação de paternidade da menor 

Carlene França do Carmo, a qual é de conhecimento deste juízo, teve o 

poder familiar de seus genitores destituído nos autos de código 8272, em 

trâmite nesta Comarca, razão pela qual a Sra Kelly França da Cruz não é 

mais legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, insta consignar que a menor em apreço encontra-se sob a 

guarda de família substituta, mais necessariamente do Sr. Ancelmo Peron 

e Sra. Ana dos Anjos Martins Peron.

Assim, diante das considerações supra, intime-se o autor, através de seu 

advogado dativo, para que o mesmo informe se possui interesse no 

prosseguimento da demanda e caso positivo que seja requerida a 

retificação do polo passivo da mesma, devendo ainda realizar os 

requerimentos pertinentes para prosseguimento da ação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34059 Nr: 1226-76.2014.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dermeval Villas Boas Sampaio, Dermeval VilasBoas 

Sampaio-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Diante da certidão de tempestividade, recebo os embargos à 

execução na forma colocada em Juízo, porém, sem efeito suspensivo, 

uma vez que ausentes os requisitos necessários para a concessão da 

tutela provisória, nos termos do art. 919, § 1º do CPC.Consigno que 

embora o juízo esteja garantido, com a penhora realizada nos autos de 

execução de código 33215, os demais requisitos exigidos para a 

concessão de efeito suspensivo não se mostram presentes.Ressalto que 

a concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e somente se 

justifica, a teor do que disciplina o artigo supramencionado, quando 

verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 

útil do processo.Verifica-se que ao requerer o efeito suspensivo a parte 

embargante simplesmente o requereu sob o argumento genérico que: “o 

prosseguimento da execução causará à Embargante e ao 

Avalista/Embargante grave dano de difícil reparação”.Portanto, não há 

demonstração ou sequer menção acerca de quais danos a ausência de 

concessão do efeito suspensivo irá causar ao embargante, não restando, 

assim, demonstrado os requisitos exigidos para tanto.Sobre o tema o E. 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim entende:(...)Assim, intime-se o 

exequente para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito 

dos presentes embargos (art. 920, CPC).Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1270 Nr: 178-10.1999.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Rosa Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 VISTOS.

I. Proceda-se a alteração do patrono da parte autora junto ao sistema 

Apolo, DEFIRO o pedido de suspensão de fls. 173, a partir da data do 

requerimento do exequente.

II. Decorrido o prazo, a saber, até 27/12/2018, INTIME-SE o exequente para 

que, no prazo de 05 dias, manifeste acerca prosseguimento do feito, sob 

pena de extinção.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 7270 Nr: 144-54.2007.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Osti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador da Fazenda Pública 

Estadual - OAB:02

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I - Postergo a analise do pedido de fls. 131, a fim de intimar a parte autora 

para que no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste o que intender de direito.

III - Após, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem os autos 

conclusos.

Intime-se e se cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9017 Nr: 419-32.2009.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Afonso Fraga - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando certidão retro, os autos foram digitalizados e encaminhados 

ao Tribunal Superior, retornando os autos físicos para sua comarca de 

origem, assim DETERMINO o arquivamento provisório dos autos 

aguardando julgado definitivo do recurso, conforme determina o art. 1 da 

Resolução CJF 237/2013, alterada pela CJF 306/2014.

Após, com o retorno do recurso, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10086 Nr: 529-94.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Basilia Oliveira Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o dia 

14/02/2019, às 13h30min para a realização de audiência de instrução e 

julgamento.

3. Outrossim, conforme disposto no artigo 455 §1° do NCPC cabe ao 

advogado da parte intimar as testemunhas por ele arroladas da audiência 

designada.

4. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8355 Nr: 445-64.2008.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olice Bertoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Capeleto (espólio), João Orácio Capeleto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiano Pizzatto - OAB:5082

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilgo Capeleto - OAB:

 Vistos.

1. Trata-se de uma Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por OLICE 

BERTOLDI em face de ESPOLIO DE JOSÉ CAPELETO E JOÃO ORÁCIO 

CAPELETO.

 Entrementes, compulsando os autos, á fl. 119, foi expedida intimações ao 

requerente via DJE para que de prosseguimento no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

Certificou-se o decurso do prazo para manifestação do Requerente à fls. 

120.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

 Fundamento. Decido.

2. Compulsando os autos percebe-se que a parte autora não realizou as 

providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do 

processo.

Diante disso, considerando que o requerente não promoveu as diligências 

que lhe competiam, deve o processo ser extinto por ausência de 

pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do 

processo.

3. Ante o exposto, JULGO EXTINTO sem resolução de mérito a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil.

Custas e despesas processuais, acaso existentes, pelo exequente - art. 

90, CPC. Sem verba honorária.

Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas de estilo.

Publicada com a inserção no Sistema Informatizado Apolo TJ/MT. 

Dispensado o registro nos termos do provimento nº 42/2008-CGJ-MT.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10080 Nr: 523-87.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena moreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erick - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, RESOLVO O MÉRITO - art. 487, I, CPC - 

e JULGO PARCIALMENTE ROCEDENTE os pedidos formulados na petição 

inicial para DECLARAR o direito ao benefício de prestação continuada 

objeto da lide de APOSENTADORIA POR IDADE RURAL em favor de 

HELENA MOREIRA DE OLIVEIRA, DETERMINANDO que o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS implante-o e pague o 

correspondente a 1 (um) salário-mínimo mensal e verbas trezenas, na 

qualidade de segurada especial rural, bem como CONDENAR o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a PAGAR as parcelas devidas e 

vencidas, corrigido monetariamente, a partir do vencimento de cada 

parcela/prestação, e juros de mora, a contar do requerimento 

administrativo – Lei n. 8.213/91, art. 49, II -, bem como os honorários 

advocatícios – art. 85, caput, CPC - fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor das parcelas vencidas até a prolação desta sentença, nos termos 

do Enunciado n. 111 da Súmula do STJ. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 34059 Nr: 1226-76.2014.811.0031

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dermeval Villas Boas Sampaio, Dermeval VilasBoas 

Sampaio-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iasnaia Pollyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André de Assis Rossa - 
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OAB:19.077-A

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s), que se manifeste, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a respeito dos presentes embargos (art. 920, 

CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8260 Nr: 340-87.2008.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delcia Ana de Lira Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Galileu Zampieri - OAB:11574

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Diante da expedição do ofício requisitório de Precatório (créditos cujo 

valor seja igual ou superior a 60 salários mínimos)/Requisições de 

Pequeno Valor - RPV (créditos com valor inferior a 60 salários mínimos), 

INTIMEM-SE as partes do teor do ofício requisitório, nos termos do art. 11 

da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as Requisições 

de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. Tribunal 

Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da Portaria - 

PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9395 Nr: 821-16.2009.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cecília Gonçalves de Matos, Germano Xavier de Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut - 

OAB:10964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

1. INTIMEM-SE as partes do teor do(s) ofício(s) requisitório(s), nos termos 

do art. 11 da Resolução n. 405/2016 do Conselho da Justiça Federal.

2. Em seguida, nada tendo sido impugnado ou requerido pelas partes, as 

Requisições de Pequeno Valor serão remetidas ao Exmo. Presidente do E. 

Tribunal Regional Federal, através do Sistema e-PrecWeb, nos termos da 

Portaria - PRESI/COREJ 151 de 18 de abril de 2012 do TRF1.

3. Aguarde o ofício do COREJ com a informação do(s) depósito(s) para 

expedição de alvará judicial.

4. Após a expedição do alvará, INTIME-SE o(à) advogado(a) 

constituído(a), através de publicação no DJE ou outro meio legal, para que 

esclareça se dá integral quitação ao objeto da lide, advertindo-o que 

decurso do prazo de 10 (dez) dias in albis será interpretado nesse sentido 

de anuência ao adimplemento e o processo extinto pela satisfação da 

obrigação (art. 924, II, CPC).

5. Manifestado pelo adimplemento ou transcorrido o prazo sem 

manifestação, tornem-me concluso para sentença – código n. 36.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10636 Nr: 326-98.2011.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Nortelândia, Neurilan Fraga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Firenze Energética S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jocimara Mochi Jorge - 

OAB:11231-A, José Carlos Laranjeira - OAB:PR-15.661

 (...) Em suma, por não reconhecer a existência de omissão, obscuridade, 

contradição ou erro material na decisão objurgada, hei por bem rejeitar os 

Embargos de Declaração opostos nos autos. É como decido! Ante o 

exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos nos autos. 

Sem prejuízo, CUMPRA-SE na íntegra a decisão de fls. 179/180. 

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 30199 Nr: 112-73.2012.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edson Ribeiro 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: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

Primeiramente, determino o desentranhamento dos documentos de fls. 

172/180 vez que estranhos a estes autos e determino a juntada dos 

mesmos ao feito correlato, qual seja, processo de código:7615.

Sem prejuízo, intime-se a parte autora para apresentar impugnação à 

contestação, no prazo legal.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 10356 Nr: 45-45.2011.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Homero da Silva Lemos, Ruberley Gomes de 

Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON GOMES DA SILVA - 

OAB:851

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fls. 82/82v, com a expedição de carta 

de adjudicaão e o respectivo mandado de imissão de posse do imóvel em 

benefício do exequente.

Outrossim, manifeste-se a parte exequente acerca do crédito 

remanescente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 230 Nr: 73-38.1996.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eudes Alves Ormond, Silas Gomes Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 Vistos.

Diante do petitório retro e documentos de fls, 449/451, manifeste-se a 

parte exequente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de concordância 

tácita acerca do pagamento do débito.

Decorrido o prazo supra, com ou sem manifestação, tornem os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 368 Nr: 122-45.1997.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agmar Martins Faria, Amélio Martins Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssem 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Stumpf Jacob. 

Gonçalves - OAB:5.362/MT, PERSIO OLIVEIRA LANDIM - OAB:12295

 Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto determino a SUSPENSÃO do feito pelo 

prazo requerido (até 27/12/2018), arquivando-se provisoriamente o feito.

Decorrido o prazo de suspensão, intime-se o exequente para se 

manifestar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. A intimação deverá ser 

feita nos moldes do art. 1º, § 2º, do Provimento 84/2014 da CGJ.

Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31005 Nr: 122-83.2013.811.0031

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sudoeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Gomes - ME, Alípio Gomes da Silva, 

Gilmar Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rossa - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o petitório retro, no tocante ao pedido de citação dos requeridos 

Gilmar Gomes e Gilmar Gomes-ME, observando-se os endereços 

declinados.

Outrossim, diante da citação do requerido Alípio Gomes da Silva (fl. 87), 

manifeste-se o autor, requerendo o que de direito, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8943 Nr: 333-61.2009.811.0031

 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 Estadual, Município de Nortelândia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Garcia Taborda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA PORTELA ALVES - 

OAB:15418, Claire Vogel Dutra - OAB:000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO LEITE DOS SANTOS - 

OAB:7532

 VISTOS.

 I. Deixo de emitir juízo de admissibilidade recursal, em cumprimento ao 

artigo 1.010, § 3º, do CPC.

II. INTIME-SE o apelado a fim de que, querendo, apresente contrarrazões 

no prazo legal.

III. Após, REMETAM-SE os autos imediatamente ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, como as nossas homenagens de estilo.

 As providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9703 Nr: 148-86.2010.811.0031

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AdSO, LOdS, LOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denfesoria Publica/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINEU PAIANO FILHO - 

OAB:6097/A

 Processo nº 148-86.2010.811.0031 - Código 9703

DECISÃO – DETERMINAÇÃO [101013]

Vistos.

Diante da inércia das partes, determino o prosseguimento da ação, 

levando em conta o cálculo apresentado às fls. 94/94v, cujas parcelas 

são referentes a época da menoridade dos exequentes, ressaltando que 

as vincendas no curso desta demanda foram executadas em outra ação.

Assim, intime-se o executado para efetuar o pagamento do débito 

exequendo (R$ 1.463,32 – um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e 

trinta e dois centavos), no prazo de 03 (três) dias, sob pena de ser-lhe 

decretada a prisão civil.

Sem prejuízo, diante da suspensão dos serviços da Defensoria Pública 

desta Comarca, intimem-se os exequentes para que constituam advogado 

nos autos, ou informe a impossibilidade de o fazer, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Nortelândia/MT, ____ de agosto de 2018.

Marina Carlos França

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8187 Nr: 283-69.2008.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agroindustrial Rosário LTDA, Rafael Piveta Gavlinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanguarda do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Ribeiro - OAB:3.562-B, 

Rafael Pivetta Gavlinski - OAB:9536-MT, Vania dos Santos - 

OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Pivetta Gavlinski - 

OAB:9536-MT

 Vistos.

Diante da certidão retro, intime-se a parte autora pessoalmente da 

sentença de fls. 498/499v.

Após, certifique-se o trânsito em julgado da mesma e arquive-se o feito, 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 8917 Nr: 316-25.2009.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Vistos.

Intime-se o réu, através de seu advogado nomeado nos autos (Dr. Nilton 

Gomes da Silva), para que o mesmo apresente o número do CPF e conta 

bancária do réu para a restituição do valor da fiança, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Com a informação nos autos, expeça-se o competente alvará para 

levantamento do valor.

Sem prejuízo, compulsando os autos verifico que não foram arbitrados 

honorários advocatícios em favor do causídico nomeado, o qual 

apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, razão pela qual 

condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários 

advocatícios a favor do causídico, Dr. Nilton Gomes da Silva – OAB/MT 

0851, verba honorária essa que arbitro em 02 (dois) URH, levando em 

consideração, ainda, o zelo e o tempo gasto pelo profissional, e o grau de 

complexidade da causa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 1759 Nr: 372-73.2000.811.0031

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA-

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcenor Alves Barreto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradora Federal 

responsável pela Instalação do PF/MT - OAB:3852

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Gomes da Silva - 

OAB:0851

 Vistos.

Diante da certidão retro, intime-se o leiloeiro de sua nomeação e dos 

termos da decisão que o nomeou, observando o endereço retificado, bem 

como realize, também, a comunicação da nomeação via telefone e e-mail, 

certificando-se nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43849 Nr: 718-91.2018.811.0031

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Vigolo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdivio Ferreira Vaz, Marcos Wagner Santana 

Vaz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlei Chilante - OAB:3533 - 

A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS WAGNER SANTANA 

VAZ - OAB:14783

 Vistos.

Diante da certidão retro, intime-se o leiloeiro de sua nomeação e dos 

termos da decisão que o nomeou, observando o endereço retificado, bem 

como realize, também, a comunicação da nomeação via telefone e e-mail, 

certificando-se nos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9101 Nr: 527-61.2009.811.0031

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ueslei Rosa de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Diamantinense de Educação e Cultura 

- FID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Silva Araújo - 

OAB:13.840-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364

 Vistos.

Defiro o pedido de desarquivamento.

Intime-se o exequente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena do feito retornar ao 

arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 56380 Nr: 1015-52.2017.811.0090

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON MUELLER BERNECK, IRIS VON 

MUELLER BERNECK, ROSANGELA DE ARAÚJO BERNECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA STRAPASSON - 

OAB:31370

 Vistos.

Ante a concordância de ambas as partes, CANCELO a audiência de 

conciliação anteriormente designada.

DEFIRO o pleito da parte autora.

Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 20 (vinte) dias, 

apresente cópia da matrícula atualizada do imóvel, de quitação de dívidas 

fiscais que recaiam sobre o bem expropriado e publicação de editais com 

o prazo de 10 (dez) dias para conhecimento de terceiros, para fins de 

levantamento do valor depositado, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 

3.365/41.

Intime-se a parte requerente para se manifestar quanto ao perito indicado 

pela parte ré, no prazo de 10 (dez), valendo o silêncio como presunção de 

aceitação.

Decorridos os prazos, certifique-se.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Decisão prolatada às 09h57 do dia 24/08/2018, dada a urgência que o 

caso requer por prioridade legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 50646 Nr: 122-95.2016.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO RIBEIRO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉBER JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 18013/O

 Nos termos do artigo 701, XVIII da CNGC, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de abrir vista ao advogado de defesa manifeste-se quanto à 

eventual interesse na restituição da(s) arma(s) de fogo e da(s) 

munição(ões) apreendida(s) (ref: 27).

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 37204 Nr: 17-60.2012.811.0090

 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): CERÂMICA CANAÃ LTDA, JOMAR WALECKI 

BRIGINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BUDKE LAGE - 

OAB:14.710/MT, JORGE AUGUSTO TREVELIN - OAB:16.910-B

 Vistos.

 Acolho o pleito retro do ente ministerial.

 DESIGNO audiência de justificação para o DIA 28 DE AGOSTO DE 2018, 

ÀS 17H30.

 Intime-se pessoalmente o autor do fato.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 Em razão do reduzido número de servidores desta unidade judicial, 

sirva-se cópia do presente despacho como MANDADO.

 Cumpra-se.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70823 Nr: 1076-41.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ubaldo Von Ancken

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - 

OAB:OAB/MT 8.880-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a 

conceder a aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º 

da Lei 8.231/91 ao Sr. UBALDO VON ANCKEN, na base de um salário 

mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento 

administrativo em 16/02/2016 (fl. 21-v).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70136 Nr: 584-49.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erica de Oliveira Marticolino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL GOMES NETO - 

OAB:16341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos, etc. Trata-se de Ação Previdenciária De Concessão de 

Benefício Salário-Maternidade ajuizada por ALESSANDRA CRISTINA DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL, 

devidamente qualificados nos autos. As partes, devidamente intimadas 

para esta audiência, não compareceram ao ato processual, tampouco 

justificaram sua ausência, precluindo, portanto, o direito de ofertar 

alegações finais. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. 

Fundamento e decido. Ante o exposto, declaro extinto o processo, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por ERICA DE OLIVEIRA 

MARTICOLINO em face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. Sem 

custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e 

Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor causa, ficando suspensa a cobrança 

pois a parte é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 

Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40035 Nr: 1767-65.2010.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Souza Dias, Isaque Cavalcante da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Conforme determinado na sentença, impulsiono os autos para intimação 

do advogado do acusado Alex Sousa Dias para ciência da sentença: (...) 

Posto isso, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, V, ambos do CP, 

extingo a punibilidade dos acusados, com relação aos fatos aqui 

narrados. Sem custas e honorários. Determino a devolução do valor 

recolhido à título de fiança pelos processados, devendo os mesmos serem 

intimados para, no prazo de cinco dias, informar os dados bancários para 

transferência. Caso fiquem em silêncio, desde já, determino que a quantia 

vinculada a este feiro seja direcionada para a conta bancária desta 

comarca, existente para o recebimento das transações penais. Com as 

informações pelos sentenciados, expeça-se o necessário, tudo sem 

necessidade de novas decisões. O acusado que não foi localizado deverá 

ser intimado por edital e o outro, por meio de seu advogado (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 73863 Nr: 1119-41.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Devanir Batista Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404/MT, Mauricio de Carvalho - OAB:10052-4/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença Vistos e examinados. Trata-se de Ação Previdenciária – 

Aposentadoria por Idade com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por 

DEVANIR BATISTA TOLEDO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. As partes, 

devidamente intimadas para esta audiência, não compareceram ao ato 

processual, tampouco justificaram sua ausência, precluindo, portanto, o 

direito de ofertar alegações finais. Os autos vieram conclusos para 

sentença. É o relatório. Fundamento e decido. Em que pesem os 

documentos que acompanham a inicial, não foram capazes de comprovar 

de forma inconteste o direito invocado, mormente quando ausente 

qualquer prova oral que aponta em sentido contrário. Assim, entendo que 

a prova documental apresentada, aliada à realidade fática que acima 

mencionei, não autorizam o deferimento do pleito formulado pelo 

requerente. Portanto, o requerente não faz jus à aposentadoria por idade, 

nos termos do artigo 143, da Lei nº 8.213/91, pois não restaram 

preenchidos os requisitos legais. Ante o exposto, declaro extinto o 

processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código 

de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO. Sem custas, à 

vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei 

Estadual n° 7.603/2001. Condeno o autor ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor causa, ficando suspensa a cobrança 

pois a parte é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC). 

Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito 

em julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63008 Nr: 1060-92.2013.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jandira Vendramini Moreira

 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:

 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 o advogado da parte autora a se manifestar nos autos 

no prazo legal, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70114 Nr: 579-27.2016.811.0091

 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: Valdeci Domingues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Périgo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UMBERTO MORAES - 

OAB:347925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O
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 Código 70114 - Autos n. 579-27.2016.811.0091Vistos, etc.Defiro a 

intimação das testemunhas arroladas às fls. 123/124 por oficial de justiça, 

devendo intimar a parte autora para recolher a diligência para o 

cumprimento do mandado.Por outro lado, quanto ao pedido de 

desentranhamento das fls. 123/146, alegando a ilicitude na prova ali 

contida, já que não houve consentimento da testemunha Jones Cirino em 

realizar a gravação efetuada pelo requerente e seu advogado, o que 

afrontaria o art. 5º, inciso LVI, da Constituição Federal, passo a 

analisar.No caso dos autos, a gravação, ao que consta, foi realizada por 

um dos interlocutores da conversa, e, tendo em vista que “A gravação 

feita por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro, nada tem de 

ilicitude, principalmente quando destinada a documentá-la em caso de 

negativa” (STF – Rela. Ellen Gracie – RT 826/524), não há se falar em 

ilicitude da prova.Assim, rejeito o requerimento para atribuir-se ilicitude à 

gravação juntada e consequente desentranhamento.Por fim, proceda a 

Secretaria a renumeração das páginas a partir da fl. 43, uma vez que não 

há fls. 44 e 45.Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.Nova 

Monte Verde/MT, 24 de agosto de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 33936 Nr: 1302-95.2006.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos Antonio Janjacomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mariza Fátima Cassiano (Espólio)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimação da sentença: (...) Diante do exposto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o plano de partilha entabulado (fls. 80/83) 

quanto à partilha do bem imóvel e semoventes, para que produza seus 

efeitos legais e jurídicos, nos termos do art. 654 e ss. do CPC e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, 

nos termos do artigo 487, III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais. Transitada em julgado esta 

decisão, expeça-se o formal de partilha. Após, cumpridas estas 

determinações, arquivem-se estes autos com as baixas e anotações 

devidas. Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 7 de março de 2018. BRUNO 

CÉSAR SINGULANI FRANÇA. Juiz Substituto (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68434 Nr: 1339-10.2015.811.0091

 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): Almiro Paulino Souto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 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, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar as partes a 

se manifestarem acerca dos cáculos juntado as fls.22/24.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68427 Nr: 1334-85.2015.811.0091

 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): Catarina Vieira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:13964/O

 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, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar as partes a 

se manifestarem acerca dos cáculos juntado as fls.18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 35786 Nr: 241-34.2008.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Eunice Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B, Shirlene Benites Bognar - OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar as partes a 

se manifestarem acerca dos cáculos juntado as fls.269/271.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70428 Nr: 791-48.2016.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Pereira dos Santos Pader

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 70428 - Autos n. 791-48.2016.811.0091 SENTENÇA Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação Previdenciária - Aposentadoria Rural por 

Idade com Pedido de Tutela de Evidência ajuizada por MARIA PEREIRA 

DOS SANTOS PADER em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Ante o exposto, 

declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, 

para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social INSS a conceder a 

aposentadoria rural por idade nos termos dos artigos 48 § 1º da Lei 

8.231/91 à Sr.ª MARIA PEREIRA DOS SANTOS PADER, na base de um 

salário mínimo mensal, inclusive 13º salário, devido desde a data do 

requerimento administrativo em 13/11/2015 (fl. 34). Outrossim, CONCEDO à 

requerente MARIA PEREIRA DOS SANTOS PADER a TUTELA DE 

URGÊNCIA, DETERMINANDO a implementação do benefício no prazo de 60 

dias, após sua comunicação por ofício, sob pena de MULTA DIÁRIA que 

fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais). O direito já foi reconhecido, de modo que nem há mais que se 

falar em probabilidade, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo é evidente, já que se trata de verba de caráter alimentar. Embora 

a presente decisão ainda seja passível de revisão pelo Egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, tenho que a existência da irreversibilidade 

inserta no § 3º, do artigo 300 do CPC não pode ser levada ao extremo, sob 

pena de não cumprir a excelsa missão a que se destina. (STJ – 2ª Turma, 

REsp. 144.656-ES, Rel. Min. Adhemar Maciel, j. 6.10.97, DJU 27.10.97). 

Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Nova Monte Verde/MT, 23 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI 

FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70210 Nr: 633-90.2016.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rodrigues Borges, Reinhardt Kelm

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907, Riely Camilo Bordini - OAB:sp387986

 Código 70210 – Autos n. 633-90.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando que a Defensoria Pública, há muito, deixou de atuar nesta 
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Comarca, bem como o teor da certidão retro, nomeio o Dr. Riely Camilo 

Bordini, inscrito na OAB/SP sob o nº 387.986, para patrocinar os 

interesses do acusado José Rodrigues Borges.

Por oportuno, intime-se o advogado nomeado para apresentar resposta 

escrita à acusação, no prazo legal, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB).

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Cumpra-se, expedindo-se 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.: 77752 Nr: 1297-53.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cleuza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bamerindus do Brasil S/A, Banco Hsbc 

Bank Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DE SOUZA MELO 

- OAB:13964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77752 - Autos n. 1297-53.2018.811.0091. Despacho Vistos etc. 

Conforme se observa do pedido inicial, a requerente, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar. De 

acordo com o art. 98 do Código de Processo Civil, considera-se 

necessitado a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios. Sendo as custas judiciárias um recolhimento 

de natureza claramente tributária, não pode o Poder Judiciário coadunar 

com práticas que indubitavelmente lesam o erário - e o aceitamento cego 

de todo e qualquer pedido de assistência. Demais disso, compulsando os 

autos, verifico que o valor atribuído à causa encontra-se em dissonância 

do proveito econômico pretendido pela requerente, conforme dispõe o art. 

292 do Código de Processo Civil. Desta forma, intime-se a autora para, no 

prazo de 15 dias, emendar a petição inicial, retificando o valor da causa, 

bem como para que comprovem a hipossuficiência alegada, ou não 

havendo comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de 

custas, sob pena de indeferimento, nos termos do art. 321 do Código de 

Processos Civil. Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem 

manifestação, certifique-se e voltem os autos conclusos. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Nova Monte Verde/MT, 16 de agosto de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 1098-75.2011.811.0091

 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: Mauro Aparecido Puglieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacinto e Melchior LTDA, Melchior Sezar 

Favetti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Pereira dos Santos - 

OAB:13388/MT

 Vistos,

Considerando que não compareceram partes nem procuradores, bem 

como que nada se produziu de novo além do que já havia encartado aos 

autos, declaro encerrada a instrução processual. Venham os autos 

conclusos para sentença.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 72038 Nr: 1873-17.2016.811.0091

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia Municipal de Nova Monte Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Sandro da Silva Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Luciana de Oliveira 

- OAB:MT0024141A

 Código 72038 – Autos n. 1873-17.2016.811.0091

Considerando que a certidão de citação positiva de fls. 57 foi juntada a 

este feito (Auto de Prisão em Flagrante), proceda a Secretaria com a 

juntada da certidão equivalente aos autos da respectiva ação penal.

Oportunamente, considerando que a Defensoria Pública há muito deixou 

de atuar nesta Comarca, bem como o teor da certidão de fl. 57, nomeio a 

Dra. Franciele Luciana de Oliveira, inscrita na OAB/MT n. 24.141/A, para 

patrocinar os interesses do acusado Alex Sandro da Silva na ação penal 

cód. 74441.

Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em momento 

oportuno.

Intime-se a advogada nomeada para que, no prazo legal, apresente a 

resposta à acusação.

Por outro lado, diante da deflagração da Ação Penal de código 74441, 

tem-se que a finalidade deste feito resta exaurida, motivo pelo qual 

determino o arquivamento do presente do feito.

Trasladem-se as cópias necessárias para a respectiva Ação Penal, 

devendo incluir cópia desta decisão.

Feitas as necessárias anotações e comunicações, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 24 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 70114 Nr: 579-27.2016.811.0091

 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: Valdeci Domingues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Périgo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UMBERTO MORAES - 

OAB:347925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ailton Andre Albring dos 

Santos - OAB:MT 21824/O

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01 - ATO DE 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA.

Guia para deslocamento a zona rural de Nova Bandeirantes/MT(Fazenda 

Primavera do Arapuanã, antiga Fazenda Quatro Marcos) (R$600,00)

VALOR TOTAL A SER RECOLHIDO: R$ 614,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68502 Nr: 1406-72.2015.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Orlando Felix de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jumasa Agrícola Comercial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Nos termos do artigo 334, parágrafo 8º, Código de Processo Civil, aplico 

multa de dois por cento sobre o do valor da causa, revertida em favor do 

Estado de Mato Grosso, tendo em vista o não comparecimento injustificado 

do demandado à audiência de conciliação, uma vez que é considerado ato 
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atentatório à dignidade da justiça.

 Intime-se o requerido para apresentar contestação, no prazo do artigo 

335, inciso I, Código de Processo Civil.

 Saem os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 65464 Nr: 1325-60.2014.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivoneide Mecias Penheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 65464 - Autos n. 1325-60.2014.811.0091 Sentença Vistos e 

examinados. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício Previdenciário 

aposentadoria por Idade Rural com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada 

por IVONEIDE MECIAS PINHEIRO em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Ante o 

exposto, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos 

do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO. Sem custas, à vista da isenção determinada pela Lei n° 9.289/96, 

art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno a autora ao pagamento 

de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, ficando suspensa a 

cobrança pois a parte é beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, 

do CPC). Intime-se a parte autora e em seguida o INSS, na pessoa de seu 

Procurador Federal, remetendo os autos via postal, nos termos do 

Convênio firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e 

o INSS. Ainda, DETERMINO A JUNTADA DE CÓPIA DAS FLS. 379/395 DOS 

AUTOS 1343-86.2011.811.0091 – CÓDIGO 60078, A ESTE FEITO. 

Sobrevindo recurso, certifique-se a tempestividade e intime-se a parte 

recorrida para contrarrazões, após, remetam-se ao E. Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Nova Monte Verde/MT, 23 de agosto de 2018. 

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 78086 Nr: 1471-62.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Ferreira da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:OAB/MT 4273-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 78086 – Autos n. 1471-63.2018.811.0091.

 Vistos, etc.

Firmada a competência deste Juízo, forte na competência excepcional do 

§ 3º do artigo 109 da Constituição Federal.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil.

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos 

do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Analisando os autos observa-se que não existem, por ora, provas 

suficientes para agasalhar a pretensão antecipatória, já que pairam 

dúvidas acerca da qualidade de segurado especial do requerente, não 

havendo por isto o cumprimento dos requisitos de probabilidade do direito 

e o perigo de dano (art. 300 do CPC).

 Assim sendo, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.

Por outro lado, considerando o Ofício Circular da AGU/PF-MT/DPREV nº 

01/2016, em consta orientação dos Procuradores Federais pela não 

realização de acordos em audiência de conciliação, bem como ante a 

impossibilidade de locomoção dos mesmos para as audiências de 

conciliação devido ao grande número de demandas em várias Cidades do 

Estado, cite-se o réu, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do Código de Processo Civil, para que responda a presente ação, no 

prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser.

Com a chegada da contestação, intime-se o autor para impugnar, no prazo 

legal.

Após, concluso.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77344 Nr: 1104-38.2018.811.0091

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldair José Ruzalen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 77344 - Autos n. 1104-38.2018.811.0091

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar 

nos autos a postulação administrativa e indeferimento do pedido, sob pena 

de extinção do processo.

Sem o devido cumprimento, certifique-se e façam os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 23 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 77082 Nr: 950-20.2018.811.0091

 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: MOdS, MOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ervi Garbin - OAB:MT 3.523-B, 

FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - OAB:53585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Mantenho a decisão de fls. 27/27v.

Nos termos do art. 752 do CPC, o interditando poderá impugnar o pedido, 

dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da sua entrevista 

em Juízo.

 Nomeio curador especial ao interditando, a advogada Franciele Luciana 

de Oliveira, OAB/MT n. 24.141/A, para, querendo, no prazo de 15 dias, 

impugnar o pedido.

Determino o encaminhamento do interditando ao Centro de Atenção 

Psicossocial - CAPS de Alta Floresta/MT para que se submeta ao exame 

pericial com o profissional da área de psiquiatria, devendo a curadora ora 

nomeada providenciar o agendamento do exame. Fixo o prazo de 20 

(vinte) dias para agendamento e realização do exame. Após a realização 

do exame pericial, deverá o Centro de Atenção Psicossocial - CAPS de 

Alta Floresta/MT encaminhar o laudo à Secretaria deste Juízo no prazo de 

05 (cinco) dias.

Intime-se a direção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS de Alta 

Floresta/Mato Grosso desta decisão.

De logo, formulo os seguintes quesitos, a saber:

1) O interditando é portador de doença mental?

2) Em caso positivo, qual a doença e qual o código da anomalia?

3) Em caso negativo, apresenta o interditando desenvolvimento mental 

incompleto ou retardado?

4) Em virtude da doença mental ou do desenvolvimento mental incompleto 

ou retardado, o interditando é impedido de exercer os atos da vida civil?

5) O interditando é capaz de reger a sua vida e administrar os seus bens? 

Se sim, em que medida?

6) A enfermidade tem caráter transitório ou é definitiva?

 7) É possível determinar quando iniciou-se a alienação?

O perito deverá esclarecer outras questões que reputar pertinentes no 

sentido de averiguar possível regeneração do interditando.

Com a manifestação da defesa, ao Ministério Público.

Após, venham os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74441 Nr: 1447-68.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS, ASdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Luciana de Oliveira 

- OAB:MT0024141A

 Código 74441 - Autos n. 1447-68.2017. 811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 11 de dezembro de 2018 às 

17h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 02 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74441 Nr: 1447-68.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS, ASdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Luciana de Oliveira 

- OAB:MT0024141A

 Vistos em correição.

Tendo em vista o ofício n. 253/2018/PJ/MNV, advindo o Ministério Público, 

dando conta da impossibilidade de comparecimento do promotor de justiça 

nas audiências agendadas para as quartas e quintas-feiras, pois 

responde, também, pela comarca de Apiacás nestes mesmos dias, 

redesigno a audiência para o dia 28 de setembro de 2018 às 18h40.

Proceda-se as intimações necessárias.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74441 Nr: 1447-68.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdS, ASdSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Franciele Luciana de Oliveira 

- OAB:MT0024141A

 Vistos em correição.

A peça acusatória, oferecida pelo Ministério Público, preenche os 

requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.

O acusado está devidamente qualificado e, pelo que se depreende dos 

fatos narrados pelo Ministério Público, a conduta descrita é adequada ao 

tipo penal consignado, além do que a denúncia está acompanhada de 

elementos indiciários que consubstanciam a justa causa suficiente para a 

ação penal e, por ora, não vislumbro nenhuma causa extintiva de 

punibilidade.

 Não verifico, prima facie, a contaminação por qualquer das hipóteses 

previstas no artigo 395, do Código de Processo Penal, ou ocorrência que 

pudessem ensejar rejeição.

Assim, presentes os pressupostos imprescindíveis para o exercício da 

ação penal, RECEBO A DENÚNCIA, para todos os efeitos legais.

 Cite-se o acusado para responder à ação penal, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias (art. 396 do CPP).

 Advirta-se o acusado de que caso não apresente a resposta no prazo 

legal, ou se, citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado defensor 

dativo ou Defensor Público.

Comunique-se sobre o recebimento da denúncia ao Distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e à delegacia de polícia de onde se originou o 

inquérito, bem como alimente-se o banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC), nos termos do artigo 1.373, inciso III, da 

CNGC.

Quanto ao requerimento apresentado pelo Ministério Público, no sentido de 

solicitar os antecedentes criminais do denunciado junto ao Instituto de 

Identificação do Estado de Mato Grosso e ao Instituto Nacional de 

Identificação (INI/DF), deverá comprovar a impossibilidade de fazê-lo, nos 

termos do artigo 1.373, inciso II, da CNGC.

No mais, quanto a denunciada ROSELI DOS SANTOS, designo audiência 

para suspensão condicional do processo para o dia 15 de agosto de 2018 

às 18h40.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 36819 Nr: 1272-89.2008.811.0091

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Inacio Mendes Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erismar Ribeiro Murada

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INACIO MENDES FILHO, Cpf: 

94116520187, Rg: 12350699, Filiação: Inácio Mendes e Gabriela Pour, data 

de nascimento: 30/10/1982, brasileiro(a), natural de Vila Bela da S. 

Trindade-MT, solteiro(a), comerciante, Telefone (66) 3572-3044. 

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: SENTENÇAVistos e examinados.Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38, da Lei 9.099/95.Fundamento e Decido.Tendo em vista 

que a parte autora da ação se mudou e sequer informou nos autos, 

impossibilitando sua intimação pessoal, tornando-se forçoso o julgamento 

do feito sem resolução de mérito, ante o abandono da causa pela parte 

autora.Ante o exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, III, do Código de 

Processo Civil.CONDENO a parte exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com 

as cautelas de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Nova Monte Verde/MT, 08 de maio de 2.017.BRUNO CÉSAR 

SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Janice Schroeder, 

digitei.

Nova Monte Verde, 20 de fevereiro de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

988/CNGC

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66066 Nr: 2163-47.2017.811.0107

 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: IVANIR FERLIN, MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN, STELLA 

FERLIN, NEIVA FERLIN, AGNES FERLIN, SANDRA FERLIN, ROSIMARY 

LAZARIN FEIJO FERLIN, ELIANE FERLIN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALBINO AMÂNCIO, MARIA APARECIDA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - 

OAB:7348/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B-MT

 Certifico e dou fé que encaminhei a decisão de Ref. 23 para intimação das 

partes: "Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicarem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento, após, conclusos para novas 

deliberações no caso em voga.

Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59031 Nr: 785-90.2016.811.0107

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMUS IND COM E TRANSPORTES LTDA, AIRTON 

FERLIN, GUILHERME LAZZARIS FERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

PROMOVA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DA CARTA PRECATÓRIA A 

SER REMETIDA PARA A COMARCA DE CUIABÁ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69525 Nr: 1507-56.2018.811.0107

 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: Edson Waiand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Procuradoria do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006, 

GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

determinar a sustação e/ou baixa do protesto nº 3233, registrada perante 

o 2º Serviço Notarial de Nova Ubiratã/MT, enquanto perdurar a discussão 

da ação.Todavia, CONDICIONO o cumprimento da liminar à apresentação 

de caução em dinheiro no exato valor do débito questionado.Após a 

prestação integral da caução, oficie-se ao 2º Tabelionato de Protestos de 

Títulos desta Comarca.Deixo de designar audiência de conciliação em 

razão da dispensa requerida pela PGE/MT nas causas em que for parte a 

Fazenda Estadual e suas autarquias.Cite-se o requerido, para, querendo, 

apresentar defesa, no prazo legal, fazendo constar as advertências 

legais dos artigos 344 do Novo Código de Processo Civil.Fica o autor 

intimado para aditar a inicial, complementando sua argumentação, a 

proceder a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de 

tutela final, em 15 (quinze) dias úteis (art. 303, § 1º, I), sob pena de 

extinção sem resolução de mérito (§ 2º).Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69523 Nr: 1506-71.2018.811.0107

 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: ELDOMIR GABE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, Procuradoria do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WURZIUS - OAB:14006, 

GILMAR RIBAS DE CAMPOS - OAB:18914/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para o fim de 

determinar a sustação e/ou baixa do protesto nº 3237, registrada perante 

o 2º Serviço Notarial de Nova Ubiratã/MT, enquanto perdurar a discussão 

da ação.Todavia, CONDICIONO o cumprimento da liminar à apresentação 

de caução em dinheiro no exato valor do débito questionado.Após a 

prestação integral da caução, oficie-se ao 2º Tabelionato de Protestos de 

Títulos desta Comarca.Deixo de designar audiência de conciliação em 

razão da dispensa requerida pela PGE/MT nas causas em que for parte a 

Fazenda Estadual e suas autarquias.Cite-se o requerido, para, querendo, 

apresentar defesa, no prazo legal, fazendo constar as advertências 

legais dos artigos 344 do Novo Código de Processo Civil.Fica o autor 

intimado para aditar a inicial, complementando sua argumentação, a 

proceder a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de 

tutela final, em 15 (quinze) dias úteis (art. 303, § 1º, I), sob pena de 

extinção sem resolução de mérito (§ 2º).Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 69446 Nr: 1457-30.2018.811.0107

 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: Fabio Aldeano de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, AGÊNCIA CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO - OAB:17232/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.Do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida, determinando que o INSS restabeleça o pagamento à parte 

requerente do benefício previdenciário de auxílio-doença, devendo tal 

medida ser cumprida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de 

multa diária de R$500,00 (quinhentos reais).Cite-se e intime-se a Autarquia 

Previdenciária com o envio dos autos à sua procuradoria. Intime-se, ainda, 

sua gerência executiva para o cumprimento da medida 

liminar.Apresentada contestação, intime-se a parte requerente para 

i m p u g n á - l a ,  n o  p r a z o  l e g a l . E x p e ç a - s e  o 

necessário.Intimem-se.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66457 Nr: 133-05.2018.811.0107

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLON SOARES VANDES, GABRIEL 

HENRIQUE LIMAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO NEGRAO BARBOSA 

JUNIOR - OAB:, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178

 Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal, e assim o faço para CONDENAR os réus ARLON SOARES 

VANDES e GABRIEL HENRIQUE LIMA DOS SANTOS, qualificados nos 

autos, como incursos nas reprimendas do artigo 33, “caput”, da Lei 

11.343/06, ABSOLVENDO-OS, entretanto, da imputação descrita no artigo 

35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. (...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66066 Nr: 2163-47.2017.811.0107

 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: IVANIR FERLIN, MARIA INEZ LAZZARIS FERLIN, STELLA 

FERLIN, NEIVA FERLIN, AGNES FERLIN, SANDRA FERLIN, ROSIMARY 

LAZARIN FEIJO FERLIN, ELIANE FERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS ALBINO AMÂNCIO, MARIA APARECIDA 

BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEANDRA FRANCISCA DE 

SOUZA - OAB:6249, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - 

OAB:7348/MT, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS DE MOURA HORTA - 

OAB:9811/B-MT

 Vistos em correição.

Sem prejuízo de eventual saneamento ou julgamento antecipado da lide, 

determino a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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indicarem os pontos controvertidos e as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de indeferimento, após, conclusos para novas 

deliberações no caso em voga.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67497 Nr: 574-83.2018.811.0107

 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: GILBERTO JORGE POZZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSVALDO PEREIRA BRAGA - 

OAB:6013

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

JUNTE NOS AUTOS O COMPROVANTE DO PAGAMENTO DO PREPARO DA 

CARTA PRECATÓRIA A SER REMETIDA PARA A COMARCA DE CUIABÁ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51639 Nr: 950-45.2013.811.0107

 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: ANTONIA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DE ALMEIDA ZULIM, Lindaura de 

Almeida Zulim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13.298/MT, JULIANO TRAMONTINA - OAB:4728-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710, ISABEL JUNG - OAB:17220/MT, NELSON SARAIVA DOS 

SANTOS - OAB:7720-B/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE FL. 108.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 51418 Nr: 754-75.2013.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Aurélio Parzianello, ELIZABETE SOUTO 

VIEIRA PARZIANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Coli Pedreira Vianna - 

OAB:82780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10.925 B MT

 INTIMO O ADVOGADO DO AUTOR, PARA QUE, NO PRAZO DE 05 DIAS, 

SE MANIFESTE ACERCA DA DEVOLUÇÃO DAS CORRESPONDÊNCIAS DE 

CITAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57481 Nr: 173-55.2016.811.0107

 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: MITRA DIOCESANA DE SINOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLY OTTO JORDAN, LYGIA DE FREITAS 

VALLE JORDAN, JOSÉ CASTILHO RUIZ, LUCINEIDE APARECIDA LAVER 

RUIZ, ALBINO CASTILHO RUIZ, SUELI DE FATIMA CASTELINI RUIZ, FÁBIO 

LUIS BRATZ, Edineia Warta, Marisane Accorsi Bratz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE DA COSTA NETO - 

OAB:3710

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, intimo a parte requerente para que 

retire o Edital de Citação na Secretaria da Vara Ùnica desta Comarca, para 

as providências cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 14070 Nr: 88-60.2002.811.0107

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE NOVA UBIRATÃ/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMIPIL COMÉRCIO DE IMÓVEIS PINHEIRO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Marchioro da Silva - 

OAB:36.408/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EDILO TENORIO 

BRAGA, para devolução dos autos nº 88-60.2002.811.0107, Protocolo 

14070, imediatamente, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79474 Nr: 539-29.2018.811.0106

 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 SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO DOS REIS DE JESUS, JOSE 

FRANCISCO DE ALEULUIA, LUZIA FERREIRA DOS SANTOS DE ALELUIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Decisão->Determinação.

Trata-se de Ação Monitória, movida por BANCO DO BRASIL S.A. em face 

de REGINALDO DOS REIS DE JESUS, JOSE FRANCISCO DE ALELUIA e 

LUZIA FERREIRA DOS SANTOS DE ALELUIA, objetivando o pagamento do 

valor de R$ 113.016,75 (cento e treze mil e dezesseis reais e setenta e 

cinco centavos).

A pretensão visa ao cumprimento de obrigação adequada ao 

procedimento e vem em petição inicial devidamente instruída por prova 

escrita, sem eficácia de título executivo, o que em perfunctória análise 

permite o despacho inicial do sentido da expedição de mandado de 

pagamento.

RECEBIMENTO DA INICIAL

A prova até aqui produzida evidencia o direito afirmado pela parte autora 

que, no entanto, não possui documentos com eficácia de título executivo.

Assim, por reputar presentes os requisitos legais (CPC, artigos. 700 e 

701), defiro a expedição de mandado para determinar que a parte 

demandada pague à parte autora a quantia pleiteada, no prazo de 15 

(quinze) dias, para cumprimento da obrigação e o pagamento de 

honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (CPC, art. 701), 

ficando a parte requerida isenta do pagamento das custas processuais, 

na hipótese de oportuno cumprimento do mandado (CPC, art. 701, § 1º).

Consigne-se no mandado que, não havendo cumprimento e não 

oferecidos embargos no prazo de cumprimento, constituir-se-á o título 

executivo judicial (CPC, art. 701, § 2º).

Consigne-se no mandado, ainda, que, no prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito da parte autora e comprovando o depósito de 

30% (trinta por cento do valor) da execução, acrescido de custas e de 

honorários de advogado, a parte devedora poderá requerer que lhe seja 

permitido pagar o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas 

de correção monetária e de juros de um por cento ao mês (CPC, art. 701, § 

5º c. c. art. 916).

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

À secretaria, para providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78704 Nr: 143-52.2018.811.0106

 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
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 PARTE AUTORA: Reinaldo Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consorcios do Seguro 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:18250

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a obtenção do endereço da parte requerida, conforme 

manifestação às fls. 46/48, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 

22 de novembro de 2018, às 14h00min (MT).

 CITE-SE o requerido e INTIMEM-SE as partes da presente decisão, bem 

como para que compareçam à audiência de conciliação. Em caso de 

desinteresse na realização do ato, deverão apresentar manifestação 

neste sentido, nos termos do artigo 334, § 5º, do CPC;

Caso não compareça ou sendo infrutífera a conciliação FICA o requerido 

intimado para que apresente resposta no prazo legal, nos termos do art. 

335, inciso I, do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os 

fatos narrados na inicial, conforme art. 344 do mesmo diploma legal.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67231 Nr: 838-89.2007.811.0106

 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: Joaquim Mariano Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Martin Spohr - OAB:MT 

2376, KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO ALVES - OAB:SP 167929, Moacir 

Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte autora deixou que de se manifestar nos autos quanto 

a decisão de fls.241 (fl. 243); desta feita, intime-se pessoalmente a parte 

autora para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o resultado dos 

exames indicados às folhas 213, sob pena de preclusão da produção da 

prova pericial e, por conseguinte, julgamento antecipado da lide.

Apresentados os exames, intime-se a perita para responder aos quesitos 

das partes, conforme decisão de folha 241; em seguida, intimem-se as 

partes para se manifestarem sobre o laudo no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, conclusos os autos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 66096 Nr: 171-06.2007.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jerson Pereira Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA ALESSANDRA FÁVERO 

ALVES - OAB:SP 167929, Moacir Jesus Barboza - OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Decisão->Determinação.

Tendo em vista informação nos autos de interposição de agravo de 

instrumento (fls. 209/213); mantenho a decisão agravada pelos seus 

próprios fundamentos, nos termos das fls. 204.

Certifique à Secretaria se o Egrégio Tribunal Regional Feral da 1ª. Região 

deferiu, em antecipação da tutela, total ou parcialmente a pretensão 

recursal.

Caso indeferida dê-se seguimento à decisão de folhas 152; caso 

contrário, voltem-me os autos conclusos para atender à determinação do 

Egrégio Tribunal.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68191 Nr: 149-74.2009.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco de Assis da Silva, Solange da Silva Santos, 

Sandro da Silva, Junior Silva, Rozania da Silva, Sandra da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Jesus Barboza - 

OAB:MT 10753/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O requerente foi intimado para apresentar aos autos a individualização 

dos percentuais de pagamentos dos sucessores, nos termos do art. 112 

da Lei 8.213/91 (fl.135), porém deixou de informar e pugnou para que seja 

pago o valor integral da requisição em nome do habilitado Sr. Francisco de 

Assis da Silva.INDEFIRO o requerimento de folhas 137/138, uma vez que a 

questão da habilitação dos herdeiros já foi decidida às folhas 119/120, não 

havendo a interposição de recurso, por isso preclusa a pretensão do 

exequente.Como já foram habilitados: o ex-companheiro Francisco de 

Assis da Silva e os filhos Solange da Silva Santos, Rozania da Silva, 

Sandro da Silva, Sandra da Silva e Júnior da Silva, à luz da decisão do 

Supremo Tribunal Federal (INFORMATIVO 864), que considerou 

inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, deve ser aplicado na 

hipótese o art. 1829, I, do CC. Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se 

na ordem seguinte: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide 

Recurso Extraordinário nº 878.694)I - aos descendentes, em concorrência 

com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no 

regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens 

(art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o 

autor da herança não houver deixado bens particulares;Posto isso, Assim, 

em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o 

ex-companheiro terá direito a 50% dos valores e os filhos ficarão com os 

outros 50%, a ser divididos em partes iguais.RECURSO ESPECIAL. CIVIL. 

DIREITO DAS SUCESSÕES. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. REGIME DE 

COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. HERDEIRO NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA DE 

DESCENDENTES DO CÔNJUGE FALECIDO. CONCORRÊNCIA. ACERVO 

HEREDITÁRIO. EXISTÊNCIA DE BENS PARTICULARES DO DE CUJUS. 

INTERPRETAÇÃO DO ART. 1.829, I, DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO 

ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. Posto isso, expeçam-se as requisições 

de pequeno valor na forma acima explanada, em relação ao valor principal, 

e, em relação aos honorários, em favor do causídico subscritor da petição 

de folha 137/138.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 67491 Nr: 20-06.2008.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Indústria Química Kimberlit LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Lourencette

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Almado - OAB:SP 

202.455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Enio Zanatta - OAB:MT/13.318

 RENOVO integralmente o despacho de fls. 180, verso, cumpra-se 

conforme determinado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 71698 Nr: 5-27.2014.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Oliveira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIMEM-SE as partes do retorno dos autos do Egrégio Tribunal de Justiça, 

onde foi declarada a extinção da punibilidade do réu (fls. 232/240).

EXPEÇA-SE certidão de honorários do defensor nomeado, no valor de 16 

URH, referentes à representação da defesa e impetração de habeas 

corpus em favor do réu, conforme tabela da OAB-MT.

Em seguida, ARQUIVE-SE o feito com as baixas e anotações de estilo.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 68582 Nr: 541-14.2009.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Teles da Silva
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 246/247 e 251, DEFIRO os pedidos e 

REVOGO a multa aplicada aos jurados Donizete Abadio de Aguiar e 

Geraldo Pereira da Silva, ante a apresentação de justificativa acerca do 

comparecimento à Sessão de Julgamento do Júri.

Sem prejuízo, proceda-se com nova tentativa de intimação do jurado 

Rogério Pereira de Araújo, ante as informações da certidão de fls. 253.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 72487 Nr: 454-82.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gildomar Tavares da Silva, Selma Madalena de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INDEFIRO o pedido de fls. 124, uma vez que já foi feita consulta às 

declarações de imposto de renda dos executados em fevereiro deste ano, 

bem como consulta via RenaJud (fls. 113/116).

Desta feita, intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez), se 

manifestar em relação às restrições efetivadas às folhas 115/116, sob 

pena de cancelamento e suspensão do processo, nos termos do art. 921, 

III, do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74118 Nr: 430-20.2015.811.0106

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonival Rodrigues Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5876

 Vistos, etc.

RECEBO o recurso de fls. 426, uma vez que presentes seus 

pressupostos.

INTIME-SE o advogado do réu para apresentar as razões recursais, em 

seguida, abre-se vista ao Ministério Público, com fulcro no art. 588 do CPP.

Em seguida conclusos, na forma do art. 589 do CPP.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

Às providências.

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 63071 Nr: 158-93.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fatima Aparecida dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à determinação de fls. 51, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da parte autora para manifestar-se nos 

autos acerca da juntada de laudo de fls. 60/63, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 79280 Nr: 707-64.2018.811.0095

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE 

ENERGIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES S/A - 

CHTP, Instituto Ecológico Cristalino Ltda., JOÃO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID ANTUNES DAVID - 

OAB:44355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA VECCHIO - OAB:12049/SC

 Por outro lado, as alegações trazidas pela autora de que a paralização 

das obras poderá ocasionar prejuízos consideráveis, dada a proporção 

coletiva do empreendimento, qual seja, efetuar a construção e a 

passagem das linhas de transmissão de energia elétrica parece evidente, 

razão pela qual restauro a liminar outrora deferida em favor da 

demandante, podendo ela adentrar novamente no imóvel dos requeridos, 

precisamente no pátio de estocagem de madeiras G-05 da requerida CHTP 

para promover a REORGANIZAÇÃO DO MATERIAL LENHOSO que estava 

devidamente organizado e foi movimentado de forma negligente pela 

autora E TAMBÉM PARA JÁ RETOMAR A OBRA, isso condicionado à 

respeitar sempre as condições dos item 2.10 e 2.11 da "continuação de 

condicionantes da autorização de supressão de vegetação Nº 892/2014", 

bem como demais exigência, por exemplo de registrar a exata localização 

do depósito de madeira, com coordenadas, constantes nas licenças 

ambientais da ré CHTP. Por via de consequência SUSPENDO a multa diária 

arbitrada anteriormente contra a autora. Outrossim, DETERMINO que a 

secretaria da vara expeça ofício ao IBAMA, com urgência, para que 

expressamente se manifeste sobre a questão, informando nos autos a 

existência ou não de prejuízo ambiental incidente sobre as obras de 

implementação das torres e cabos de linhas de transmissão de energia na 

área em comento, bem como as atitudes a serem efetuadas pela 

requerente em caso de existência de fatores de risco ao ambiente ou a 

madeira ali depositada. Por fim, acolhendo os argumentos de fl. 381, 

DEFIRO a citação por oficial de justiça da parte requerida João de 

Carvalho, no endereço declinado pela autora e DETERMINO a expedição 

de carta precatória, devendo a requerente comprovar a distribuição da 

carta precatória no juízo deprecante. Intimem-se. Às providências. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40339 Nr: 193-58.2011.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme R. Carvalho Junior - 

OAB:3735/MT

 Vistos.

 Tendo em vista que a parte ré e seu patrono não compareceram, 

REDESIGNO audiência de interrogatório para o dia 24 de outubro de 2018 

às 14h15min.

 Expeça-se mandado de intimação pessoal.

 Intime-se o patrono via DJE.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68635 Nr: 263-02.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Miranda Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Ricardo Schavaren - 

OAB:MT nº16592-N

 Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a inicial acusatória e CONDENO o réu João 

Miranda Rodrigues, qualificado nos autos, como incurso na pena prevista 
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no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41, de prisão simples, de 15 (quinze) 

dias, em regime aberto, considerando a inexistência de circunstancias 

negativas, agravantes e atenuantes ou causas de aumento. Deixo de 

aplicar a suspensão condicional do processo, tendo em vista que nos 

delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha não se aplica a referida 

benesse (Súmula 536 STJ).Considerando que a condenação do réu à 

Contravenção Penal, na modalidade “vias de fato” não é considerada 

crime, é cabível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, 

desde que não consista no pagamento de cesta básica, prestação 

pecuniária ou multa, na forma do artigo 17 da Lei 11.340/2006. Dessa 

forma, DETERMINO que o réu preste serviços comunitários, em instituição 

a ser designada em execução de pena, pelo prazo de 15 (quinze) 

dias.Condeno o réu ao pagamento das custas e taxas processuais. 

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do valor 

atualizado, devendo o réu recolher as custas e taxas, no prazo de 05 

(cinco) dias. Intime-se a vítima.Intime-se também o acusado por intermédio 

do seu patrono constituído. Ciência ao Ministério Público.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 40339 Nr: 193-58.2011.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALdAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme R. Carvalho Junior - 

OAB:3735/MT

 Nos termos do provimento 52/07 CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o patrono da denunciada, que foi redesignada a 

audiência de interrogatório para o dia 24 de outubro de 2018 às 14h15min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66485 Nr: 718-98.2015.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiney Pereira Peche

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a inicial acusatória e CONDENO o réu 

CLAUDINEY PEREIRA PECHE, qualificado nos autos, como incurso na pena 

prevista no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41,de prisão simples, de 15 

(quinze) dias, em regime aberto, considerando a inexistência de 

circunstancias negativas, agravantes e atenuantes ou causas de 

aumento. No ponto, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena da 

confissão, tendo em vista que foi aplicada a pena mínima (15 dias de 

prisão simples). Deixo de aplicar a suspensão condicional do processo, 

tendo em vista que nos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha não 

se aplica a referida benesse (Súmula 536 STJ).Considerando que a 

condenação do réu à Contravenção Penal, na modalidade “vias de fato” 

não é considerada crime, é cabível a substituição da pena corporal por 

restritiva de direitos, desde que não consista no pagamento de cesta 

básica, prestação pecuniária ou multa, na forma do artigo 17 da Lei 

11.340/2006. Dessa forma, DETERMINO que o réu preste serviços 

comunitários, em instituição a ser designada em execução de pena, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias.Condeno o réu ao pagamento das custas e 

taxas processuais. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para 

apuração do valor atualizado, devendo o réu recolher as custas e taxas, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a vítima.Intime-se também o acusado 

por intermédio do seu patrono constituído. Ciência ao Ministério 

Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 68460 Nr: 189-45.2016.811.0095

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Igor João Maciel da Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABELA THAIS COELHO 

DEOTTI - OAB:14067

 Vistos,

Tendo em vista a realização da 11ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, 

que tem por objetivo ampliar as efetividades das ações que envolvem a 

violência doméstica contra mulher e feminicídio, concentrando esforços 

para agilizar e impulsionar os processos relativos a matéria, passo a 

analisar o presente feito.

Analisando as defesas preliminares apresentadas, não restou 

demonstrado pelo réu a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas 

no art. 397, do CPP - com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08.

 Designo a audiência de instrução e julgamento, na forma do art. 400 e 

seguintes, do CPP, com a nova redação dada pela Lei n.º 11.719/08, para 

o dia 24 de outubro de 2018 às 15h30min.

Requisitem-se as testemunhas policiais aos seus superiores hierárquicos 

respectivos, se for o caso.

Para oitiva de eventuais testemunhas residentes fora da Comarca, 

expeça-se Carta Precatória com prazo de 30 (trinta) dias para suas 

inquirições, se for o caso.

Intime-se o réu para comparecer à audiência designada.

Intimem-se as testemunhas eventualmente arroladas pelo Ministério 

Público.

Notifique-se o Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76007 Nr: 2161-16.2017.811.0095

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA LEAL MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A, CARLOS 

ROBERTO COSTA, CARLOS NATANIEL WANZELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE ALVES SALLES DOS 

SANTOS - OAB:23084/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão para fins de Agravo

Certifico que, revendo os presentes autos nº2161-16.2017.811.0095, 

Código nº76007, em que Silvana Leal Mendes move contra Carlos Nataniel 

Wanzeler, constatei que a MMº Juiz de Direito, Antonio Fábio da Silva 

Marquezini, proferiu a seguinte decisão, em 01 de agosto de 2018:"[...] 

DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da 

Gratuidade de Justiça e DETERMINO a intimação da parte requerente, para 

que, no prazo de 05 (cinco) dias (em analogia ao §2º, do art. 101, do 

CPC/15), realize o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do § único, do art. 

102, do Novo Código de Processo Civil.

Anoto que em caso de litigância de má fé poderá a parte autora ser 

condenada ao pagamento do décuplo das custas processuais.

 Intime-se. CUMPRA-SE.."

Certifico que os patronos da parte autora, Dr(a, s), TATIANE ALVES 

SALLES DOS SANTOS, foi (ram) intimado(a,s) desta decisão proferida em 

06/08/2018, a qual foi disponibilizado no DJE nº10308, de 02/08/2018 e 

publicado no dia 03/08/2018, onde consta(m) como patrono(a,s) 

habilitado(a,s) para receber(em) intimação(ões) supramencionado(a,s).

É o que me cumpre certificar.

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70559 Nr: 1667-45.2018.811.0022

 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: Jotta Participações e Empreedimentos Ltda- EPP

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 633 de 805



 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bom Jesus Agropecuaria Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - 

OAB:15134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Acássio Muniz Júnior - 

OAB:8872

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo 

legal, apresente a Impugnação à Contestação em Ref:15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70706 Nr: 1738-47.2018.811.0022

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HSBC BANK BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL ROSA PARREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:12002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a) Advogado(a) da Parte Autora, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

para cumprimento da Carta Precatória, devendo emitir a guia pelo Sistema 

de Diligência no site www.tjmt.jus.br, encaminhando o comprovante de 

pagamento aos autos para posterior juntada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 40322 Nr: 75-73.2012.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Supermercado Big Bom LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 INTIMAÇÃO DO ADVGADO DA PARTE EXECUTADA para que, no prazo 

legal apresente perante esta secretaria as Contrarrazões ao Recurso de 

Apelação de fls 117/vºs/120.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 61814 Nr: 1249-44.2017.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGA, KFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanderlandis da Silva Santos - 

OAB:MT/19.897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - ante a ausência 

da Defensoria Pública na Comarca, nomeio como defensor(a) dativo(a) 

o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade Dra. Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB/MT nº 19.897, para promover a defesa da Requerente para 

dar prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41662 Nr: 1409-45.2012.811.0022

 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): Augustinho Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERIDA para que, no prazo 

legal apresente perante esta secretaria os memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53737 Nr: 386-25.2016.811.0022

 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 do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nelson Hipólito da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste sobre a correspondência devolvida pelo correio ref: 58, sob 

alegação "mudou-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52996 Nr: 107-39.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Domingos de Sousa Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pluma Nativa Teixeira Pinto de 

Oliveira Matos - OAB:SP/265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, constatei 

que a guia de recolhimento da diligência não pertence ao Estado de Mato 

Grosso - ref: 41, assim sendo, impulsiono o feito intimando o patrono do 

autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias efetue o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45805 Nr: 1364-70.2014.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora Araújo 

Ramos - OAB:MT/12776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da exequente, para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste nos autos acerca da carta precatória ref: 74, devolvida 

sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41640 Nr: 1387-84.2012.811.0022

 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): Augustinho Freitas Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc. Dou por encerrada a instrução. Vista às partes, 

sucessivamente, no prazo de 20 (vinte), para apresentação de memoriais 

finais escritas. Em seguida, conclusos para sentença. Saem os presentes 

intimados. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42859 Nr: 1105-12.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Pedro Matias - 

OAB:MT/18304-O

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva da vítima Celciane Oliveira 

Braga e da testemunha Antônio Moreira da Silva. Dou por encerrada a 

instrução. Vista, sucessivamente, às partes para apresentação de 

alegações finais escritas, no prazo da lei. Em seguida, conclusos para 
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sentença. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19019 Nr: 293-38.2011.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edemar Floriano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sidney Divino da Silva 

Rodrigues - OAB:6738/MT

 Vistos etc. Nomeio para defender os interesses do réu Dr. João Faustino 

Neto. Tendo em vista a ausência do réu, sendo que este não compareceu 

a esta audiência, e não informou o atual endereço, conforme o disposto no 

art. 367, do CPP, decreto a sua revelia. Homologo a desistência da oitiva 

da testemunha das partes. Dou por encerrada a presente instrução. 

Abre-se vista dos autos ao Ministério Público e a defesa, sucessivamente, 

para apresentar os memoriais finais no prazo legal. Saem os presentes 

intimados. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46163 Nr: 1526-65.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Santos Araújo

 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: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o 

feito, intimando o patrono do exequente para que 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44964 Nr: 844-13.2014.811.0022

 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: Fernando Pereira Neto

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE para que, 

apresente perante esta Secretaria, as Contrarrazões do Recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44776 Nr: 706-46.2014.811.0022

 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: Paulo Edson Nates

 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 REQUERENTE para que, 

apresente perante esta Secretaria, as Contrarrazões do Recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44676 Nr: 618-08.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edcleuma da Silva Machado

 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 REQUERENTE para que, 

apresente perante esta Secretaria, as Contrarrazões do Recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44422 Nr: 427-60.2014.811.0022

 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: Lucimar Nogueira da Silva

 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:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE para que, 

apresente perante esta Secretaria, as Contrarrazões do Recurso de 

Apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46673 Nr: 1710-21.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Iracema Rodrigues Sojo, Abgair Sojo Carrijo

 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: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o 

feito, intimando o patrono do exequente para que 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46955 Nr: 1807-21.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Pereira dos Santos

 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

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o 

feito, intimando o patrono do exequente para que 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46201 Nr: 1540-49.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Gregorio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:MT/12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o 

feito, intimando o patrono do exequente para que 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46207 Nr: 1546-56.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Correia Sobrinho

 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: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Sérvio Túlio de Barcelos - OAB:14258

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o 

feito, intimando o patrono do exequente para que 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46210 Nr: 1549-11.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandilson Oliveira Melo

 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, Mariana Cristina Correa de Andrade - OAB:15549, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o 

feito, intimando o patrono do exequente para que 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 46210 Nr: 1549-11.2014.811.0022

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wandilson Oliveira Melo

 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, Mariana Cristina Correa de Andrade - OAB:15549, 

Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A

 Vistos em correição.

Dou por prejudicado a análise dos embargos de declaração do exequente 

de ref. 20 e do pleito do executado de ref. 31, tendo em vista que o REsp. 

1.532.516/RS e o REsp. 1.438.263-SP foram desafetados.

Diante do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no recurso de agravo de 

instrumento n.º 100773/2016, interposto em face da decisão proferida nos 

autos de código 43769 em trâmite neste juízo, cuja matéria idêntica ao 

presente feito, o qual deu parcial provimento ao recurso determinando a 

conversão do cumprimento de sentença em liquidação, verifico a 

necessidade de chamar o feito a ordem.

Senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - 

SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RESP 1.438.263/SP 

REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ACP NÃO ABRANGIDA NO 

REPETITIVO – PRELIMINAR REJEITADA - PRESCRIÇÃO - NÃO 

OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO - RESP N. 

1273643/PR - PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - MÉRITO - 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA - VIABILIDADE – POSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO - PRINCÍPIOS DA 

DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE - ART. 5º 

LXXVIII, DA CF - JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO NA AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA - RESP 1361800/SP – INCLUSÃO DOS EXPURGOS 

INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO A TÍTULO DE 

CORREÇÃO MONETÁRIA - ADMISSIBILIDADE - FINALIDADE DE 

RECOMPOSIÇÃO TOTAL DO DINHEIRO - REPRESENTATIVO RESP 

1392245/DF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A suspensão determinada no Resp 1.438.263-SP não abrange este 

Recurso, porquanto, conforme esclarecido pelo próprio relator (Pet no 

Resp 1.438.263), a ordem de sobrestamento atinge apenas as ações do 

IDEC contra o Bamerindus e contra Nossa Caixa S/A, sucedido pelo Banco 

do Brasil, não alcançando este feito que se refere à ação civil pública 

promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil (ACP n.1998.01.1.016798-9, 

que tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal) (AgInt no AREsp 

978.014/SP).

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil 

possuem legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento da sentença 

coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos 

inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros 

associativos do IDEC. Matéria definida em recurso representativo da 

controvérsia (Resp n. 1.391.198/RS).

Segundo precedentes do STJ, é necessária a liquidação da sentença 

genérica proferida em Ação Civil Pública para a definição da titularidade do 

crédito e do valor devido. Todavia, não há óbice para a conversão do 

Cumprimento de Sentença em Liquidação, pois isto garante a celeridade e 

a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do 

consumidor.

Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de 

conhecimento da Ação Civil Pública fundada em responsabilidade 

contratual (repetitivo REsp 1361800/SP).

Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção 

monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo 

existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de 

eventuais depósitos da época de cada plano subsequente (REsp 

1392245/DF)” (Grifo nosso).

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, 30 de maio de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70771 Nr: 1772-22.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto de Almeida Paixão, Adeilson Rodrigues 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Welson Gaiva Marino - 

OAB:MT/14033

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

Advogado Dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Welson 

Gaiva Marino - OAB/MT nº 14033, para promover a defesa do Réu: 

Adeilson Rodrigues dos Santos, no prazo legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51605 Nr: 1279-50.2015.811.0022

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Clara Amada Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leyde Bruna Alves dos Santos, David Borges 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Pimentel Barbosa Neto - 

OAB:MT/18.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - D. 

Denivan Baleeiro Bonadio - OAB/MT nº 22.319/O, para promover a defesa 

dos requeridos, para tanto, apresentar contestação no prazo legal. Fica 

intimado, que este andamento está sendo republicado, e em caso de não 

manifestação, Vossa Senhoria será removido do encargo de defensor 

dativo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49352 Nr: 365-83.2015.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alex Queiroz Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Santos de Resende - 

OAB:MT/6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 12446 Nr: 479-03.2007.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Omni S/A - Credito, Financiamento e Investimento, 

MEDEIROSCRED Prestadora de Serviços Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Pereira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pena de Moura França 

- OAB:138190

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edno Damascena de Farias - 

OAB:MT/11134, Guierino Scatolin Neto - OAB:10.233

 Nos termos da Legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono os 

presentes autos a Parte Autora, para manifestar quanto ao interesse no 

prosseguimento feito, em virtude da decorrência do prazo de suspensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 54010 Nr: 457-27.2016.811.0022

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norma Tereza Pereira, Natalia Karoline Pereira Honorato, 

EGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joadson Sodré

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tiago Azevedo Moura - 

OAB:36.787/BA

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para se manifestar nos autos, e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 66822 Nr: 209-90.2018.811.0022

 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: Adailson Sprocati

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Siriani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Frange Junior - 

OAB:6218, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO FERNANDES - OAB:10819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a parte autora para recolher as custas e taxas processuais 

complementares, ante a somatória do pedido de indenização, no prazo de 

05 (cinco) dias.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Pedra Preta-MT, 23 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57489 Nr: 1760-76.2016.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Vistos etc. Homologo a desistência da oitiva das testemunhas das partes 

e da defesa. Vista às partes, sucessivamente, para apresentação de 

memoriais finais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, venham-me 

os autos conclusos para sentença. Às providências, cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65834 Nr: 2971-16.2017.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agilmar Raimundo da Silva, Adjalma Raimundo da Silva, 

Evanilda da Silva Vera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Célio Paiao - OAB:18.145A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Santos de 

Resende - OAB:MT/6358

 Diante disso, e de tudo mais que consta nos autos, INDEFIRO A INICIAL e 

JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento nos artigos 485, inciso III e 330, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil e, ainda, determino o arquivamento do presente feito, com 

as devidas anotações, comunicações e baixas necessárias no cartório 

distribuidor.Sem custas.Transitada em julgado, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias.Translade-se cópia da presente decisão 

à ação de cumprimento de sentença em apenso, de código 55503.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44437 Nr: 440-59.2014.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Astre Maria Picini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Vitor Picini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:4749/O, Rogério Costa Chibeni Yarid - OAB:140.387
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista que o alvará expedido às fls. 588 foi devolvido por 

inconsistência, DETERMINO, COM URGÊNCIA, a expedição de novo alvará 

para a liberação dos valores ao Juízo da 1ª Vara do Trabalho da Comarca 

de Rondonópolis-MT, conforme determinado na decisão de fls. 421, 

atentando-se as informações constantes na fls. 559-v.

Intimem-se as partes para se manifestarem a respeito da petição de fls. 

601/606, no prazo de 05 (cinco) dias.

Analisando os autos, por serem as partes todos maiores, capazes e bem 

representados, verifico a possibilidade de conversão do inventario judicial 

em arrolamento sumário, por estarem presentes os pressupostos 

processuais e as condições da ação.

Intimem-se as partes se manifestarem acerca da possibilidade da 

conversão do inventário em arrolamento sumário e, desde já, caso haja 

concordância entre as partes, deverá apresentar o plano de partilha 

amigável de forma individualizada a quota parte de cada herdeiro, 

assinado por todos os herdeiros, no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 659 do CPC.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70321 Nr: 1590-36.2018.811.0022

 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): MAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, nomeio como 

Advogado Dativo o causídico militante nesta municipalidade - Dr. Antonio 

Roberto dos Santos - OAB/MT nº 18.254/B, para proceder a defesa da 

requerida, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 6598 Nr: 740-70.2004.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudia Mingorance Duran, José Duran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - 

OAB:3.719/MT, Jessika Lopes Borges - OAB:MT/17.409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabrício Ferraz de Andrade - 

OAB:6973-MT, Jeremias Ferraz de Andrade Neto - OAB:3052 - A

 Nos termos da Legislação vigente no artigo 1.205/CNGC, impulsiono os 

presentes autos para INTIMAÇÃO das partes para manifestarem sobre o 

Auto de Arrematação nos autos de Carta Precatória nº 

1048-25.2008.811.0036 - Código 13606, Comarca de Guirantinga/MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70791 Nr: 1783-51.2018.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jacqueline Cruz de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dr. 

GILBERTO MACHADO CUSTÓDIO - OAB/MT nº 6.435/MT, para promover a 

defesa da ré no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 64314 Nr: 2331-13.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Souza Paulo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - e em razão da 

desídia da defensora anteriormente nomeada, nomeio como defensor(a) 

dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade -Drª Daneiele 

Luzini dos Reis - OAB/MT nº 21712/O, para promover a defesa do réu, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 51168 Nr: 1082-95.2015.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Roberto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca, e diante da 

desídia da defensora anteriormente nomeada - nomeio como Advogada 

Dativa a Causídica militante nesta Municipalidade - Dra. Agnes Lais de 

Oliveira dos Anjos - OAB/MT nº 19.872/O, para proceder a defesa do réu, 

para tanto, apresentar memoriais finais no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 40662 Nr: 412-62.2012.811.0022

 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: Jose Carlos de Padua ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Serasa Exepirian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:13116, Renato Chagas Correia da Silva - 

OAB:8.184-A

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta três centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 105/110. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43423 Nr: 1622-17.2013.811.0022

 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: Leandro Buzata Maciel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nextel Telecomunicações LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Oliveira de Oliveira 

- OAB:MT/7206-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Fernando Siqueira 

Castro - OAB:15104-A, Gustavo Gonçalves Gomes - 

OAB:266.894-A/SP

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 
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(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta três centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 102/105. Este 

valor deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e 

treze reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e 

R$ 136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 41025 Nr: 774-64.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eliana Santana Louredo Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Katherine Nunes de Souza 

Crivellaro - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:MT/16846-A, Karina Oliveira Alves - OAB:MT/16060, 

RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta três centavos), a 

que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 70/74. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 42639 Nr: 891-21.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edimilson Alves Feitosa

 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

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA a parte executada, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

549,63 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), 

a que foi condenada nos termos da r. sentença de folhas 93/94. Este valor 

deverá ser de forma separada, sendo R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) para recolhimento da guia de custas e R$ 

136,23 (cento e trinta e seis reais e vinte e três centavos), para fins de 

guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE – PRIMEIRA 

INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o número único do processo, o CPF ou CNPJ 

do pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19887 Nr: 1162-98.2011.811.0022

 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: IUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RG, RGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11876-A, Marco Andre Honda Flores - 

OAB:MT/9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA para que, informe bens 

passíveis de penhora, no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69803 Nr: 1411-05.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872, Daniele Luzini dos Reis - OAB:MT/21712, 

Welson Gaiva Marino - OAB:MT/14033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DA REQUERENTE, para que no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste aos autos acerca da Certidão Negativa da Sr. 

Oficial de Justiça de Ref: 22, informando novo endereço da requerente, 

para proceder com a expedição de mandado de intimação para audiência 

de conciliação designada para o dia 03 de outubro de 2018 às 08h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 69079 Nr: 1119-20.2018.811.0022

 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: NERES E CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeito Municipal do Município de Pedra Preta - 

MT, Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de 

Pedra Preta/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA MARIA LACERDA 

PLAVIAK - OAB:6893/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 330, 

inciso II, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o processamento da 

petição inicial do presente Mandado de Segurança, ante a falta de 

legitimidade ativa da impetrante, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente processo, sem resolução do mérito, nos termos artigo 487, inciso 

VI, do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19441 Nr: 716-95.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maíza Carita Batista da Silva, Michell Jose Giraldes 

Portela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria Mancoso Baptista 

- OAB:3.560-B/MT, Michell José Giraldes Portela - OAB:MT/10081, 

Orliene Honório de Souza - OAB:MT/14029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DA PARTE AUTORA, para que se 

manifeste em relação a Impugnação de fls 305/307, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 639 de 805



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 18439 Nr: 1407-46.2010.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Cristina Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB: 7043/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, se manifestem acerca dos cálculos apresentados pela 

contadoria judicial, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 71251 Nr: 2005-19.2018.811.0022

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILLO HENRIQUE FERNANDES 

- OAB:9866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro nos artigos 

303 e 305, ambos do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR formulado pela autora, por consequência, com fulcro no §6º do 

artigo 303 do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, emendar a petição inicial 

formulando os fundamentos e os pedidos principais, de acordo do o artigo 

321 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição 

inicial e extinção do processo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 68250 Nr: 758-03.2018.811.0022

 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: Maxuel Cavalcante Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Pedra Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NALDECY SILVA DA SILVEIRA 

MACEDO - OAB:20588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, e 

por tudo que dos autos consta, indefiro o pedido de antecipação de tutela 

pleiteado pelo autor.Cite-se a parte requerida, para apresentar 

contestação, no prazo previsto no artigo 335, inciso II, do Código de 

Processo Civil.Consigne-se no mandado que não sendo contestada a 

ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

parte requerente (artigo 344, Código de Processo Civil), sendo a parte 

requerida considerada revel.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65549 Nr: 2847-33.2017.811.0022

 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: Erica Vicente Corrêa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Excelentíssimo Prefeito Municipal Pedra 

Preta-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 7, 

inciso III, da Lei nº 12.016/2009, INDEFIRO A LIMINAR 

pleiteada.Requisitem-se, pois, as informações à pretensa autoridade 

coatora, no prazo de (10) dez dias, com atenção ao artigo 7, inciso I, da 

Lei 12.016/2009. Após, vista ao representante do Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.Pedra 

Preta-MT, 23 de agosto de 2018.Márcio Rogério MartinsJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43789 Nr: 1898-48.2013.811.0022

 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: Manoel de Souza Moreira

 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:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, mantendo a tutela 

de urgência, e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a 

reestabelecer o benefício de auxílio-doença ao Manoel de Souza Moreira, 

na base de um salário mensal, conforme artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991, 

devido a partir da data de cessação do benefício, qual seja, 17 de 

setembro de 2013, (fls.27).Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código do Processo Civil.Sem 

custas à vista da gratuidade judiciária.Por fim, fixo os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, 

conforme entendimento pacificado na Seção Previdenciária do TRF e no 

Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do 

enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de 

mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da 

citação válida”) no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei 

n° 11.960/09, a partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 

0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta 

de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 

2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido de correição 

monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê na forma dos 

enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente 

desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44019 Nr: 133-08.2014.811.0022

 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: Otelina Jose dos Santos Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luzia Stella Muniz - 

OAB:MT/4273/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo improcedente em todos os seus termos a presente 

ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de preenchimento 

dos requisitos contidos no artigo 20 da Lei nº 8.742/93, para a concessão 

do benefício de prestação continuada, qual seja, amparo social à pessoa 

portadora de deficiência, BPC/LOAS, pleiteado pela requerente Otelina 

José dos Santos Pinto.Sem custas.Após, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70755 Nr: 1764-45.2018.811.0022

 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: Luiz dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Paulo Roberto Martins, Yamaha 

Administradora de Consorcios Ltda, Banco Panamericano S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jair Camilo de Souza Junior - 

OAB:7043

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inicialmente, verifico que a parte autora não qualificou adequadamente o 

requerido “Espólio de Paulo Roberto Martins” e também não acostou 

certidão de óbito que comprovando sua condição de espólio.

Analisando aos fatos alegados na inicial, verifico que em relação à 

alienação do veículo o requerente não comprovou a alienação 

documentalmente ou solicitou outro meio de prova, em detrimento da 

determinação do artigo 373 do CPC.

Verifico também que a parte autora deu à causa o valor que não 

corresponde ao total do proveito econômico que pretende com a presente 

ação (R$36.000,00 de danos morais mais o valor dos débitos que 

pretende reverter).

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.

Noutro ponto, em observação ao artigo 320 do CPC determino que a parte 

autora acoste aos autos cópia do CPF do autor e extrato completo de 

consulta do veículo placa JYL4172 junto ao sistema DETRANNET.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às Providências.

Pedra Preta-MT, 21 de agosto de 2018.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42540 Nr: 797-73.2013.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - 

OAB:15121-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da justificativa protelatória do requerido em não implantar o 

benefício da requerente, determino a vista dos autos a requerida, por meio 

de carga dos autos, para impugnar o pedido de cumprimento de sentença 

formulada pela parte autora e implantar o benefício concedido a autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil 

reais) pelo descumprimento desta decisão.

Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e 

intime-se a parte requerente para se manifestar nos autos.

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42416 Nr: 676-45.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Rodrigues da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Aguarde o dercurso do prazo do edital de intimação, após certifique o 

trânsito em julgado da sentença

 Em seguida, cumpra-se a parte dispositiva da sentença,

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43468 Nr: 1657-74.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Roberto Messias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Certifique-se o decurso do prazo do edital de intimação do réu.

Após, cumpra-se a parte dispositiva da sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44869 Nr: 779-18.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Evilim Karina Barbosa Cunha, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanildo Jesus de Souza Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Pimentel Barbosa 

Neto - OAB:MT/18.454

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Cumpra-se a sentença retro, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41224 Nr: 973-86.2012.811.0022

 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: Heloisa Ferreira de Sousa, Maria Gislaine dos Santos 

Ferreira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Alexandre Santos Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiza Mendes da Silva - 

OAB:MT/3691-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento de alvará dos valores (fls.109-110) 

depositados nos autos às fls.104-107, em nome da genitora da 

inventariante Sra. Maria Gislaine dos Santos Ferreira de Jesus, na conta 

ora informada em fl.109.

Ademais, defiro o pedido ministerial de fl.111, e determino a expedição de 

ofício à Caixa Econômica Federal para que essa informe se há saldo na 

conta do FGTS em nome do de cujus Antônio Alexandre Santos Souza, 

CPF n.º 032.761.421-80, RG n.º 196.2554-5 SSP/MT, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, com ou sem resposta, certifique-se e abra-se vistas a inventariante 

para se manifestar e requerer o que entender de direito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins
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 Cod. Proc.: 44195 Nr: 255-21.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lazaro Mendonça Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denise Rodeguer - OAB:291039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo requerente Lazaro 

Mendonça Nunes, visando suprir omissão da sentença proferida em 

fls.97-101.

Alega, em apertada síntese, que na sentença não foi apreciado o pedido 

de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e o de 

conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS O RELATÓRIO.

 FUNDAMENTO. DECIDO.

Verifico a tempestividade da interposição do recurso, razão pela qual, 

RECEBO o presente.

Razão assiste ao requerente quanto às omissões alegadas, devendo ser 

ACOLHIDO o recurso.

Ademais, nota-se que houve omissão na sentença acerca da análise dos 

pedidos de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez e 

o de conversão de auxílio-doença em auxílio-acidente.

Ante o exposto, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de 

Processo Civil, RECEBO os embargos de declaração, ACOLHENDO-OS, 

para retificar a sentença de fls.97-101, suprimindo, desta forma, as 

omissões existentes, passando a parte com a omissão ter o seguinte teor:

“Com base no resultado da prova pericial produzida aos autos, ou seja, 

laudo médico pericial emitido pelo Dr. Diógenes Garrio Carvalho CRM MT 

4142 (fls.85-90), fora constatada a incapacidade laboral do autor de forma 

parcial e permanente, o qual faz jus ao reestabelecimento apenas do 

benefício de auxílio-doença, devido a partir da data de cessação do 

benefício, qual seja, 30 de julho de 2008, conforme fls.41, e não das 

conversões deste benefício em aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-acidente pleiteadas, razão pela qual indefiro os pedidos constantes 

na inicial, sendo itens “c” e “d”.”

Mantenho as demais determinações exaradas na sentença de fls.97-101, 

devendo a mesma ser cumprida.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43787 Nr: 1896-78.2013.811.0022

 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: João dos Reis de Araujo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Genia Pontes da Silva de Paula 

- OAB:MT/8.611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE em todos os seus termos a 

presente ação, extinguindo-se o feito na forma do artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, com julgamento de mérito, ante a falta de 

preenchimento dos requisitos contidos no artigo 86 da Lei n.º 8.213/91, 

para a concessão/reestabelecimento do benefício de auxílio-acidente 

pleiteado pelo requerente João dos Reis de Araújo.Sem custas face à 

gratuidade judiciária.Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

o feito, com as anotações de praxe.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70722 Nr: 1750-61.2018.811.0022

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sirlene Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN KLAIVER BORGES BARZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH FALCA 

PAGNO - OAB:9947/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, 

concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias, para sanar as 

irregularidades apontadas, sob pena de indeferimento.Após, decorrido o 

prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42756 Nr: 1006-42.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelino de Souza Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Pimentel Barbosa 

Neto - OAB:MT/18.454

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Aguarda-se o decurso do prazo do edital de intimação.

Após, cumpra-se a parte dispositiva da sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43872 Nr: 48-22.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Fabio de Sena Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Aguarde o retorno da Carta Precatória para a intimação do réu da 

sentença proferida em fls. 66/72.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44581 Nr: 539-29.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leumar de Paula Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luamar Nascimento Canuto 

- OAB:MT/16.660

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito.

Certifique-se o transcurso do prazo do edital de intimação do réu.

Estando preenchidos os pressupostos recursais, recebo os recursos de 

apelação interpostos pelo Ministério Púlico, somente no efeito devolutivo 

(CPP, art. 597).

Analisando os autos, verifico que a defesa e a acusação apresentaram 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 642 de 805



as suas razões e contrarrazões.

Desta feita, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 05 (cinco) dias (CPP, art. 601).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43043 Nr: 1281-88.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thalles Rezende Lange de 

Paula - OAB:MT/11922

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito

 Cumpra-se o despacho de fls. 109, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45011 Nr: 882-25.2014.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Lucas Pavaneli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vitor Sousa da Mata - 

OAB:15698

 Vistos etc.

Em atendimento a determinação no Ofício Circular n° 228/2018 da 

Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual 

implementa a “11ª Semana Justiça pela Paz em Casa”, referente a 

priorização dos andamentos da ações que envolvam violência doméstica 

contra mulher e feminicídio, passo a dar o adequado andamento ao feito

 Cumpra-se a parte dispositiva da sentença, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45095 Nr: 934-21.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Angelo Marcio Batista Correa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Tripoli Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Machado Custódio - 

OAB:MT/6.435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Stella Haidar Arbid Zucato - 

OAB:MT/10.931-A

 Por fim, visto que para se configurar a obrigação de indenizar prevista no 

artigo 927 do CC é necessário demonstrar a existência de um ou mais ato 

ilícito, nos termos do artigo 186 do CC e que neste sentido o autor não 

cumpriu com o ônus probatório lhe incumbido pelo artigo 373, inciso I do 

mesmo códex, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos deduzidos pelo autor na 

inicial.Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como aos honorários advocatícios sucumbenciais no 

importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do §2º do artigo 85 do Código de Processo Civil.Sendo a parte 

autora, beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas da 

sucumbência imposta estão sujeitas à condição suspensiva a que refere o 

art. 98, § 3º do CPC.Transitada em julgado, certifique-se, e adotadas as 

providências necessárias, arquive-se, com as cautelas necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19484 Nr: 759-32.2011.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adalto Macedo da Silva dos Reis, Michell Jose Giraldes 

Portela

 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 a Impugnação à Pré-Executividade de fls 226/231.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43007 Nr: 1243-76.2013.811.0022

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Sergio Zorzi, Rosane Balke

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Aparecido Alves 

Ferreira - OAB:8102

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 5º, §3º, do Provimento n.º 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte embargante, para que efetue, no prazo de 

05 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), a que foi 

condenada nos termos da sentença de fls. 80/82. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ON LINE 

– PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor. Após a efetivação 

do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 59860 Nr: 303-72.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandro Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 Vistos etc. 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.

Comarca de Poconé

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL N.º 03/2018-DF

A Doutora KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Poconé/MT, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a edição da Resolução n. 008/2011/PRES/TP que dispõe 

sobre os procedimentos pertinentes ao Estágio Curricular Remunerado 

para estudantes de nível Médio, Superior e Profissionalizante nas diversas 

áreas do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO que o procedimento tem como objetivo oportunizar o 

estágio de estudantes de níveis superior e médio, aliado à necessidade de 

auxílio na prestação jurisdicional;

CONSIDERANDO a decisão proferida nos autos de Processo 

Administrativo n. 160600;

R E S O L V E:
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1. PRORROGAR o período de inscrição do Processo Seletivo de 

Credenciamento de Estagiários de Nível Médio e Superior.

2. O processo seletivo e demais procedimentos serão regidos de acordo 

com o Edital n.º 014/2012/GSCP, de 16.6.2012, disponibilizado no Diário da 

Justiça Eletrônico – MT n.º 8.813, em 17.5.2012.

3. As inscrições serão realizadas gratuitamente e recebidas 

exclusivamente na Central de Administração do Fórum da Comarca 

Poconé/MT, situado na Avenida Dom Aquino nº 372, Centro, Poconé/MT, 

no período compreendido no período de 27.8.2018 a 10.09.2018, das 13h 

às 19h.

4. As vagas serão preenchidas conforme o quantitativo a ser informado 

pela Divisão de Estágio Curricular do Departamento de Recurso Humanos 

do Tribunal de Justiça.

Os interessados deverão verificar os demais regulamentos do processo 

seletivo no Edital n.º 014/2012/GSCP. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital.

Poconé/MT, 23 de agosto de 2018.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito - Diretora do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 97132 Nr: 854-39.2014.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindaura Nunes Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Mendes Tavares - 

Procurador Federal - Matrícula 1963225-8 - OAB:

 CÓDIGO: 97132

DESPACHO

VISTOS,

Tendo em vista que o feito encontra-se na fase de cumprimento de 

sentença, bem como houve concordância pela parte autora com os 

cálculos apresentados pela autarquia ré, hei por bem homologá-los.

Desse modo, expeçam-se as necessárias RPV’s, com observância aos 

valores acima homologados.

Após, 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 como o Provimento 68/2018 do CNJ.

Após, decorrido o prazo de 10 (dez) dias e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 114595 Nr: 2868-59.2015.811.0028

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinete Cristina da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandre Germano Muniz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 

OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Crislaine do Carmo Felix da 

Silva - OAB:22407/MT

 CÓDIGO: 114595

DECISÃO

VISTOS,

 Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das parcelas vencidas à propositura da demanda ou 

justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o pronunciamento 

judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do art.528, §1º e §3º 

do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 72781 Nr: 1923-14.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco CNH Capital S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Augusto Pereira Leite, Georgério Pereira 

Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esio Oliveira de Souza Filho - 

OAB:15687-A/MT, Luiz Rodrigues Wambier - OAB:14.469-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilcecleide Fátima de 

Oliveira Magalhaes - OAB:6.607, Mauricio Bueno Magalhães - 

OAB:7509/MT

 CÓDIGO: 72781

DECISÃO

VISTOS,

 O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Cite-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157305 Nr: 3147-40.2018.811.0028

 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: Francisco Golbery Albuquerque Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ULTIMO ALMEIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO LOPES THEODORO - 

OAB:139970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 157305

DECISÃO

Vistos,

Analisando detidamente os autos, verifico que o pedido realizado pelo 

Requerente quanto ao pagamento das custas processuais ao final do 

processo ainda não foi apreciado, razão pela qual chamo o feito à ordem.

Pois bem. Em análise aos documentos que instruem a inicial, não vislumbro 

a hipossuficiência alegada ou a incapacidade financeira momentânea de 

arcar com as custas processuais, considerando que o autor deixou de 

juntar qualquer comprovante de rendimento ou carteira de trabalho, a fim 

de demonstrar sua remuneração.

Assim, com fundamento no §2º do art.99 do CPC, INTIME-SE o autor para, 

no prazo de 30 (trinta) dias, comprovar a necessidade à concessão do 

benefício da assistência judiciária gratuita ou a necessidade de pagamento 

das custas processuais ao final do processo, sob pena de indeferimento 

ou, em igual prazo, efetuar o recolhimento das custas sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito (art.456, §1º, CNGC).

De outra banda, recebo o aditamento da inicial, a fim de retificar o polo 

passivo da presente demanda, fazendo constar a Fazenda do Estado de 

Mato Grosso.

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Proceda-se à atualização da capa dos autos, fazendo constar o Estado 

de Mato Grosso no polo passivo da demanda.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124867 Nr: 2397-09.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 CÓDIGO: 124867

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do herdeiro, DETERMINO o 

acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, 

INFOJUD, RENAJUD) bem como a expedição de ofício ao T.R.E./MT 

solicitando informações acerca do endereço do réu, devendo o oficio ser 

instruído com as informações do requerido eventualmente constante nos 

autos (filiação,data de nascimento, CPF, RG, dentre outras).

Determino, também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, a expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço 

público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo 

constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O 

ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 

autorização.

 Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Considerando a juntada à ref. 32, intime-se o autor para efetuar o 

pagamento da diligência dos Srs. Oficiais de Justiça.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 94702 Nr: 62-85.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha de Campos

 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:

 Intimar da sentença de ref. 59

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147659 Nr: 7806-29.2017.811.0028

 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: Alvino Gonzaga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO VICTOR FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:22604/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da sentença de ref.11

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 124022 Nr: 2134-74.2016.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alyson Correa dos Santos, Willian Raub 

Nascimento Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Luiz Gutemberg Eubank 

de Arruda - OAB:3.009-MT

 Intimar o Dr. Luiz Lauremberg Eubank de Arruda, para audiência de 

instrução designada para o dia 24.10.2018 às 15:00 hrs.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147618 Nr: 7782-98.2017.811.0028

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito da 2ª Vara Esp Direito Bancario 

Comarca de Cuiaba-MT, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 

Associados do Sudoeste de Mato Grosso - Sicredi Sudoeste MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz E. N. Trevisan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036

 Intimar advogadados das partes referente a decisão de ref. 41

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 108488 Nr: 1204-90.2015.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGRL, GCRdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso -Pocone - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE 

ARRUDA - OAB:3009/MT

 CÓDIGO: 108488

DECISÃO

VISTOS,

 Intime-se o executado nos termos do artigo 528 do CPC/2015, para que, 

em três (03) dias, efetue o pagamento da pensão, prove que o fez ou 

justifique a impossibilidade de efetuá-lo, consignando-se que, se não 

houver pagamento das parcelas vencidas à propositura da demanda ou 

justificativa no prazo legal, além de mandar protestar o pronunciamento 

judicial, ser-lhe-á decretada a prisão civil nos termos do art.528, §1º e §3º 

do CPC/2015.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155466 Nr: 2423-36.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155466

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural proposta por MARIA 

TEREZA DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 12 de dezembro de 2018, às 14h30min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, DETERMINO 

desde já a citação do Requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do 

CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF é 

exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário.

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos
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 Cod. Proc.: 112887 Nr: 2376-67.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Gomes da Silva, Waldir 

Severino Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Ricardo da Silva Monteiro 

- OAB:3301

 Vistos etc.

Dê-se vista ao MPE, pelo prazo de 02 (dois) dias, facultando requerer 

diligências.

Após, dê-se vista a Defesa dos acusados, pelo mesmo prazo e para 

similar desiderato. Intime-se via DJE.

Decorridos os termos, conclusos.

Às urgentes providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 112853 Nr: 2364-53.2015.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GFdA, IAdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994, Marcos Alexandre Schoffen - OAB:10.657-MT

 INTIMANDO o advogado de Giovany Fernandes de Arruda, para que este 

tome conhecimento da vontade do réu, em ser patrocinado pela 

Defensoria Pública, por não ter mais condições de pagar honorários 

advocatícios, conforme declaração de ref. 332.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 108950 Nr: 1338-20.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Liane Pires do Prado

 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:

 CODIGO: 108950

DECISÃO

VISTOS,

Intime-se a perita nomeada nos autos para que complemente a perícia, 

agendando nova data para a perícia, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, não ultrapassando 60 (sessenta) dias, devendo a data ser 

informada ao Oficial de Justiça para posterior intimação das partes.

O autor deverá se apresentar para realização da perícia portando todos 

os seus exames.

 Após, vistas as partes para se manifestarem em 5 dias, fazendo os autos 

imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155602 Nr: 2497-90.2018.811.0028

 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: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref. 19

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155617 Nr: 2500-45.2018.811.0028

 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: Antonio José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTANDER BANESPA S/A (Banco do Estado 

de São Paulo S/A – Banespa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA ORACIO SILVA - 

OAB:21.888/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13.245-A/MT

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.21

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129160 Nr: 3891-06.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Jesus Marques de Amorim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU BMG

 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 as partes do retorno dos autos e da juntada da decisão de ref. 50

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 35988 Nr: 2292-13.2008.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rede Cemat - Centrais Elétricas Matogrossense S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Augusto Canavarros da 

Cruz - OAB:20372, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B/MT, Renato Chagas Correa da Silva - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar as partes do retorno dos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159091 Nr: 3785-73.2018.811.0028

 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: Gonçalo de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar parte autora da decisão de ref.5

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159933 Nr: 4134-76.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Tereza de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar advogado da parte autora da perícia designada para o dia 09 de 

novembro de 2018 as 9:30, devendo comparecer na data com a parte 

autora nas dependências do forum .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53951 Nr: 229-44.2010.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Erzon Domingos Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ceramica Poconé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4903, RICARDO CORREA MARQUES - OAB:10622/O

 Certifico que, nos termos da legislação vigente impulsiono os autos a 

parte executada, por meio de seu advogado constituído para intimar do 

teor do auto de penhora e de avaliação juntado às fls. 190/191, nos 

exatos termos do § 1º do artigo 523 do CPC/2015, podendo oferecer 

impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160552 Nr: 4387-64.2018.811.0028

 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: André Pereira Leite

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da decisão de ref.4 , intimando para comparecer acompanhado 

das partes na data da perícia designada no fórum desta Comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 61174 Nr: 1797-95.2010.811.0028

 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: Timoteo Teófilo de Oliveira

 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:

 Intimar da sentença de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 92020 Nr: 2081-98.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Valentino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da sentença de ref. 44

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 87832 Nr: 1042-66.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eudocia Francisca Costa Marques

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da sentença de ref.52

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 160528 Nr: 4379-87.2018.811.0028

 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: Manoel Iziquiel dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 160528

 DESPACHO

VISTOS,

Trata-se de ação que visa obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou o 

indeferimento do requerimento administrativo nem documentos suficientes 

até mesmo para evidenciar que a mesma laborou em zona rural, dessa 

forma, tendo em vista que os documentos acostados na inicial não são 

suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste modo, nos 

termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para emendar a 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção nos 

termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 144886 Nr: 6141-75.2017.811.0028

 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: Jose de Oliveira Brisola

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:144886

DESPACHO

VISTOS,

Considerando o aporte do documento de ref. 29, designo a audiência de 

Instrução e Julgamento para o dia 20 de fevereiro de 2019, às 14h30min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156607 Nr: 2875-46.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valci Maria Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por 

Idade Rural proposta por Valci Maria Ferreira em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS.

Conforme afere-se da ref. 08, a parte autora foi intimada para juntar aos 

autos o indeferimento do requerimento administrativo e deixou de juntar.

Disciplina o parágrafo único do art. 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.

Dessa forma, considerando que a requerente deixou de tomar as medidas 

que lhe cabiam, a fim de possibilitar o prosseguimento do feito, outro 

caminho não há se não o indeferimento da exordial.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, I do CPC JULGO EXTINTA A 

AÇÃO, sem resolução de mérito. Sem custas e honorarios, ante o 

benefício da AJ que ora defiro.

 P. I. C.

Transitada em julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e 

anotações de estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34725 Nr: 1708-43.2008.811.0028

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alessandra Almeida de Aquino Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alzito de Aquino Nunes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAMIR LUIZ BRENNER - 

OAB:11326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 34725

DESPACHO

VISTOS,

Considerando a manifestação de ref.45, bem como os valores 

encontram-se devidamente depositados ref.46, 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 intime-se o inventariante para dar andamento no feito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155147 Nr: 2294-31.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Crescencia de Sales e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155147

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte de 

Trabalhador Rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 13 de Fevereiro de 2018, às 14h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159323 Nr: 3851-53.2018.811.0028

 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: Catarina Lucia da Luz Prado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 159323

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de Benefício Previdenciário.

Em análise detida dos autos, verifica-se que a autora não juntou 

documentos suficientes para evidenciar que a mesma laborou em zona 

rural, dessa forma, tendo em vista que os documentos acostados na inicial 

não são suficientes para a instrução do feito (Súmula 149 STJ). Neste 

modo, nos termos do art. 321 do CPC, INTIME-SE a parte Autora para 

emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção nos termos do artigo 485, IV do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 15778 Nr: 793-28.2007.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moacir Esteves Ferreira de Assis ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Fátima Pereira Fernandes Barros, 

Tadeu de Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/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/2015, para o fim de 

CONDENAR MARIA DE FÁTIMA PEREIRA FERNAN e TADEU DE BARROS 

ao pagamento do valor de R$ 2.726,44 (dois mil setecentos e vinte e seis 

reais e quarenta e quatro centavos), relativo às compras de materiais de 

construção, para MOACIR ESTEVES FERREIRA DE ASSIS ME – CASA DA 

CONSTRUÇÃO, acrescido de correção monetária pelo índice do INPC, e 

juros moratórios de 1% ao mês, corrigidos a partir da 

citação.CONDENAM-SE as partes Requeridas ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.P. I. 

C.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as anotações e 

baixas necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 11303 Nr: 2036-75.2005.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdiria dos Santos Bacani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucio Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO MATHEUS MARQUES - 

OAB:16520, Francisco Carneiro de Souza - OAB:6990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT, Vera Lúcia de Souza. - OAB:9364/MT

 CÓDIGO: 11303

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Defiro o pedido de fl. 257.

Intime-se o patrono da parte Requerida, Dr. LUIS LAUREMBERG EUBANK 

ARRUDA, no endereço apontado na referida petição, para que se 

manifeste acerca do teor da decisão acostada às fls. 241.

Intime-se, cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158616 Nr: 3613-34.2018.811.0028

 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: Orentino Jose da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 158616

DECISÃO
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VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 06 de Fevereiro de 2019, as 13h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 143866 Nr: 5699-12.2017.811.0028

 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: Maria Lucia Diniz de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A seguir foi proferida SENTENÇA nos seguintes termos:

Vistos,

HOMOLOGO a desistência da ação para os fins dos artigos 200, 

parágrafo único e 485, VIII, ambos do CPC, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo sem resolução do mérito.

Sem custas ou honorários, face a gratuidade processual.

Com o decurso do prazo recursal, ARQUIVEM-SE imediatamente os autos 

com as baixas e anotações necessárias.

Publicada em audiência.

Dou por intimado o INSS e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.

Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se encerrou a 

presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai devidamente 

assinado por mim e pelos presentes.

 Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116033 Nr: 5-96.2016.811.0028

 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: Manoel Eugenio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 116033

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Designo a audiência de Instrução e Julgamento para o dia 23 de janeiro de 

2019, às 16h00min.

Intime-se as partes para indicar o rol de testemunhas no prazo de 10 (dez) 

dias.

Cumpra-se na forma dos arts. 455, 269 e 270 do CPC/2015, expeça-se o 

necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156737 Nr: 2927-42.2018.811.0028

 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: Cecilia Maria dos Santos Almeida

 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: 156737

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 23 de Janeiro de 2018, as 14h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156738 Nr: 2928-27.2018.811.0028

 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: Elisabete Moreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 156738

DECISÃO

VISTOS,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 23 de Janeiro de 2018, as 14h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 
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para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156447 Nr: 2803-59.2018.811.0028

 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: Joana Marques da Silva Aguiar

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 156447

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista que a parte autora não juntou o comprovante de 

requerimento administrativo, intime-se o mesmo para que emende a petição 

inicial nos termos do art. 321 do CPC/2015, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130105 Nr: 4444-53.2016.811.0028

 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: Joenil de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do NCPC, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de 

aposentadoria rural desde o requerimento administrativo em 24.3.2016, 

observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os 

valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do pedido 

administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança 

desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.Tendo em vista a presente decisão considerando que se 

trata de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).Condeno a parte requerida ao pagamento de 

honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por 

cento) (art.85, §3º, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação 

da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.Nestes termos, dou por 

intimado a autarquia ré já que o INSS foi devidamente intimado e não 

compareceu ao ato e demais presentes. Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Nada mais foi dito e nem perguntado, razão por que se 

encerrou a presente audiência, cujo termo, após lido e achado, vai 

devidamente assinado por mim e pelos presentes. Kátia Rodrigues 

OliveiraJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156198 Nr: 2710-96.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carmindo Leovogildo de Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 156198

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista que a parte autora não juntou o indeferimento do pedido 

administrativo na inicial, intime-se a parte autora para que emende a 

petição inicial nos termos do art. 321 do CPC/2015, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156195 Nr: 2707-44.2018.811.0028

 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: Jose Virgilio da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO:156195

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 06 de Dezembro de 2018, às 14h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155932 Nr: 2603-52.2018.811.0028

 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: Antonio Narciso Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155932

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação Previdenciária para Concessão de Aposentadoria Por 

Idade rural.

A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 19 de Dezembro de 2018, às 14h30min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.
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Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155462 Nr: 2419-96.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Montilha de Souza

 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: 155462

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural proposta por MARIA 

MONTILHA DE SOUZA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 13 de dezembro de 2018, às 14h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, DETERMINO 

desde já a citação do Requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do 

CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF é 

exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário.

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155472 Nr: 2427-73.2018.811.0028

 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: José Damázio Rondon

 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: 155472

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa a obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 12 de Dezembro de 2018, as 16h00min.

Como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde já a 

citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC e intimação 

para comparecimento em audiência.

Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155465 Nr: 2422-51.2018.811.0028

 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: Benedito Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155465

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural proposta por 

BENEDITO RIBEIRO DA SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 12 de dezembro de 2018, às 15h00min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, DETERMINO 

desde já a citação do Requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do 

CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF é 

exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário.

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155469 Nr: 2426-88.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olivia Pereira Costa Gomes

 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: 155469

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de Ação de Aposentadoria por Idade Rural proposta por OLIVIA 

PEREIRA COSTA GOMES em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 
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processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 05 de dezembro de 2018, às 16h30min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, DETERMINO 

desde já a citação do Requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do 

CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Verifica-se que foi trazido aos autos o indeferimento do pedido 

administrativo que conforme recente decisão junto ao Plenário do STF é 

exigido antes de o segurado recorrer à Justiça para concessão de 

benefício previdenciário.

DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 155138 Nr: 2291-76.2018.811.0028

 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: Dorico Lemes do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 155138

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício previdenciário.

 A praxe e a própria experiência das conciliações a respeito da matéria 

versada nos presentes autos demonstra que a autarquia requerida não 

tem por hábito ou regra transacionar. Como de regra o INSS não faz 

transação, nem comparece às audiências, o que inviabilizaria eventual 

expediente conciliatório, que se resumiria em morosidade processual, 

atentando ainda contra os princípios da celeridade e da economia 

processual, mister que o presente feito seja prontamente saneado e 

encaminhado diretamente à instrução, ocasião em que a conciliação prévia 

será permitida.

 Dessa forma, designo audiência de conciliação, instrução e julgamento 

para o dia 05 de dezembro de 2018, às 15h30min.

Assim, como forma de dar maior efetividade à jurisdição, determino desde 

já a citação do requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC/2015.

 Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, havendo manifestação, 

vista ao autor no prazo de 10 dias.

Acerca da recente decisão junto ao Plenário do STF, de que se exige 

prévio requerimento administrativo antes de o segurado recorrer à Justiça 

para concessão de benefício previdenciário, verifico acostado aos autos 

o referido requerimento indeferido.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 86791 Nr: 799-25.2013.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilton Pereira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Roberto Antonio Facchin Filho - OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 86891

 DECISÃO

VISTO,

Trata-se de pedido de habilitação nos próprios autos formulado pelos 

herdeiros necessário, TELMA PEREIRA DE ARRUDA, VANDELEI PEREIRA 

DE ARRUDA, RITA PEREIRA DE ARRUDA, ROZELANE TEREZA DE 

ARRUDA, VALDINEI BENEDITO PEREIRA DE ARRUDA, ROSALINA PEREIRA 

DE ARRUDA e JOANA PEREIRA DE ARRUDA em virtude do falecimento do 

autor.

Com o pedido juntaram a certidão de óbito do autor, bem como documentos 

hábeis à comprovação da qualidade de herdeiros necessários.

É o relatório.

Decido.

Segundo o artigo 687, do CPC/2015, a habilitação ocorre quando, por 

falecimento de qualquer das partes, os interessados houverem de 

suceder-lhe no processo.

Tratando-se de pedido de habilitação promovido pelos herdeiros 

necessários, esta proceder-se-á à habilitação nos autos do processo 

principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, 

o processo (artigo 689, do CPC/2015).

Analisando os autos, notadamente os documentos de ref. 43, verifico que 

restaram comprovados os requisitos do artigo 687, do CPC/2015, qual 

sejam, o óbito do autor da ação, e a comprovação da qualidade dos 

requerentes como herdeiros necessários do de cujus.

 Pelo exposto, DEFIRO o pedido de habilitação nos próprios autos, 

promovida pelos herdeiros necessários, nos termos do artigo 687, do CPC.

Intimem-se as partes para manifestarem o que entenderem de direito, no 

prazo de 10(dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105591 Nr: 347-44.2015.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedito Renato Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Pereira da Silva Ol.iveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Roberto Costa 

Marques - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS,

INTIME-SE o Exequente para manifestar-se, e requerer o que entender de 

direito no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art.485, II, §1º do 

CPC/2015.

Decorrido prazo ausente qualquer manifestação, CERTIFIQUE-SE.

Após, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 42703 Nr: 566-67.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana de Arruda e Silva, Luis Benedito da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildes Benedita de Barros Campos ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto José da Costa - 

OAB:8734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, JULGO 

PROCEDENTES as pretensões contidas na inicial, e CONDENO a parte 

Requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a titulo de 

devolução e empréstimo, corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros de 1% ao mês a partir desta data.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 70284 Nr: 1372-34.2011.811.0028

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Ezequiel Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/PR, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 70284

DESPACHO

VISTOS,

Considerando que o exequente comprovou ter esgotado todos os meios 

possíveis para obter informações do endereço do executado, DETERMINO 
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o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça (BACENJUD, 

INFOJUD, RENAJUD) bem como a expedição de ofício ao T.R.E./MT 

solicitando informações acerca do endereço do réu, devendo o oficio ser 

instruído com as informações do requerido eventualmente constante nos 

autos (filiação, data de nascimento, CPF, RG, dentre outras).

Determino, também, para atendimento às exigências do art.256, §3º do 

CPC, a expedição de ofícios para empresas concessionárias de serviço 

público de telefonia fixa e móvel, água/esgoto e luz deste Estado, fazendo 

constar que a reposta deverá ser encaminhada diretamente a este juízo. O 

ofício poderá ser instruído com cópia deste despacho, válido como 

autorização.

 Localizado o endereço do devedor expeça-se de imediato mandado de 

citação.

Sendo infrutífera a busca de dados do(a) executado(a), a secretaria 

deverá intimar o(a) exequente para manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob 

pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 130480 Nr: 4602-11.2016.811.0028

 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: Raquel Porto Nogueira

 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: 130480

DESPACHO

VISTOS,

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 24 de janeiro de 

2019 às 14h30min.

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.: 146949 Nr: 7509-22.2017.811.0028

 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: Luiz Alberto Brenner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helene Farah Said

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA GRAZIELLI 

BEVILACQUA - OAB:18788/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sandro Arnaldo Henz - 

OAB:13166/PR

 Intimar da sentença de ref. 20

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145370 Nr: 6461-28.2017.811.0028

 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: Honorina Maria de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da sentença de ref.22

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 145060 Nr: 6256-96.2017.811.0028

 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: Ana Antonia do Carmo e Silva, EVdSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed - Cuiabá Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE CAMPOS LEITE - 

OAB:21005-/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Sigarini Garcia - 

OAB:10133/MT, Fernando Augusto Vieira de Figueredo - 

OAB:7627-A/MT

 Intimar as partes acerca da reavaliação de perícia médica designada para 

o dia 09 de novembro de 2018 às 10h:30min, devendo comparecer nas 

dependências deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 156513 Nr: 2831-27.2018.811.0028

 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: Benedito Carmindo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar da decisão de ref. 9

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 136709 Nr: 2642-83.2017.811.0028

 AÇÃO: Pedido de Medida de Proteção->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Gustavo Ferreira 

Ribeiro Lopes - OAB:36846/PR, Rogério Segatto Fernandes da Silva 

- OAB:41.571/PR

 Intimar da sentença de ref. 49

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 138699 Nr: 3468-12.2017.811.0028

 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: Ivaldino Gulhermino de Almeida

 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:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento 

mensal à parte autora do benefício da auxilio doença, desde janeiro de 

2016 a dezembro de 2016, observado prazo prescricional quinquenal 

devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde a 

cessação indevida e juros conforme a remuneração da caderneta de 

poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 

20.09.2017/STF.CONDENO a parte Requerida ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) sobre as 

parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 

111 do STJ e artigo 85, §3º, I do CPC.Deixo de remeter os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 1000 (mil) salários mínimos, art. 496, § 3º, I do 

CPC/2015.Tendo em vista a presente decisão considerando que se trata 

de verba alimentar com fundamento no art. 300 do CPC, concedo a 

antecipação de Tutela para que o INSS implante o benefício do autor em 

trinta dias sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 

20.000.00 (vinte mil reais).A teor do que dispõe o Provimento n.º 

20/2008-CGJ faço constar nesta sentença:1.Nome do Segurado: 

IVALDINO GUILHERMINO DE ALMEIDA2.Benefício concedido: Auxílio 

Doença3.Data do início do benefício: janeiro de 2016.4.Renda mensal 

inicial: 01 Salário MínimoA calcular, nos termos do art.29, II da Lei 

8.213/91.5.Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença 

(caso ainda não tenha sido implantado).P.I.C.Transitada em julgado a 

presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, 

arquivem-se os autos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 112689 Nr: 2324-71.2015.811.0028

 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: Janio Roberto da Silva, Tania Maria Silva Falcão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Tulio Ferreira Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA REGINA MELO FORT - 

OAB:4378/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 Ante todo o exposto, com fundamento no art. 487, I do CPC/2015 JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, o que faço 

para RESCINDIR o contrato de Arrendamento Rural entabulado entre os 

Requerentes e o Requerido, e consequentemente REINTEGRAR os 

Autores à posse e propriedade do imóvel, determinando a DESOCUPAÇÃO 

do imóvel pelo Réu e CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 

374.437,70 (trezentos e setenta e quatro mil quatrocentos e trinta e sete 

reais e setenta centavos) a título de perdas e danos.CONDENO o 

Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sob o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.P.I.C.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 147583 Nr: 7770-84.2017.811.0028

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLETO DE ARRUDA E SILVA RÉUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloisio de Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE BORGES SANTOS - 

OAB:12558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barbosa Arruda - 

OAB:16336/B-MT

 Não havendo preliminares a serem analisadas, dou o feito por saneado 

fixando como ponto controvertido a ausência ou não, de capacidade para 

a prática dos atos da vida civil, sobretudo a de gerir os bens e negócios, 

pelo Requerente.Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as 

provas que pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de 

preclusão.Após, vistas ao Ministério Público.Decorrido o prazo, 

certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 109470 Nr: 1456-93.2015.811.0028

 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: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza Remiel Pereira de Souza Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9948-A/MT, Jayme Ferreira da Fonseca Neto - OAB:270.628/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 109470

DESPACHO

VISTOS,

Compulsando aos autos, constata-se que, apesar do cumprimento da 

liminar deferida nos autos, a Requerida, até a presente data, ainda não foi 

citada, consoante certidão acostada às ref. 19. Ademais, não há 

informações acerca do cumprimento da intimação da Requerida quanto ao 

pedido de substituição processual realizado pelo Requerente.

Assim, intime-se o Requerente, por meio de seu advogado, para adotar as 

providências, no prazo de 15 (quinze) dias, para que seja procedida a 

citação da Requerida e intimação desta para manifestação quanto ao 

pedido de substituição processual, sob pena de extinção do feito, nos 

termos do artigo 485, III, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 116845 Nr: 158-32.2016.811.0028

 AÇÃO: Tutela c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdA, AABdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wellington Petrolini Molitor - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 CÓDIGO: 116845

DESPACHO

VISTOS,

Conforme petição de ref. 160, o Ministério Público pleiteia a citação por 

edital da Requerida ALINE FERREIRA DE ARRUDA, pois esgotados os 

meios ordinários para localização desta, bem como requer a realização de 

estudo social na residência da Sra. MADALENA MARIA DA SILVA, avó 

paterna da criança.

DEFIRO os pedidos formulados pelo Ministério Público.

CITE-SE a Requerida ALINE FERREIRA DE ARRUDA por edital, com prazo 

dilatório de 30 (trinta) dias – art. 257, inciso III do CPC/2015.

 Decorrido in albis o prazo do edital e da resposta, por passar a se tratar 

de réu revel citado por edital e por versar o litígio sobre direito indisponível, 

nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do Código de Processo Civil, 

nomeio Curador Especial Dr. JANDER TADASHI BABATA, OAB/MT 12003, 

considerando que a Defensoria Pública atua no interesse da Sra. 

MADALENA MARIA DA SILVA.

DETERMINO, ainda, a realização de estudo psicossocial na residência da 

Sra. MADALENA MARIA DA SILVA.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158379 Nr: 3523-26.2018.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aguacerito Leather Comercio de Couros LTDA,, 

Lauzimar Fernando Morandi, Vivaldo da Silva Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Acezino da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA LIMA DERKOSKI - 

OAB:18337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVANDO CRUZ DE CAMPOS - 

OAB:23830/O

 Ante o exposto, não existindo qualquer vício passível de ser corrigido por 

esta via processual, REJEITO os presentes embargos, mantendo a 

decisão em todos os seus termos.Vistas ao autor sobre a contestação. 

Após, intimem-se as partes, para de forma fundamentada, manifestar as 

provas que pretendem produzir, sob pena de indeferimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119645 Nr: 932-62.2016.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR LUIS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ruziney Miguel Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 119645

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Considerando que o a autor foi intimado para comprovar a necessidade do 

beneficio da justiça gratuita e se manteve inerte.

 Com tais considerações, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita.

Intime-se o autor para proceder ao recolhimento das custas e taxas 

judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de extinção, consoante 

art.456, §1º, CNGC.
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Certifique-se se houve apresentação de contestação da parte requerida

Decorrido o prazo, certifique-se caso necessário e façam os autos 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 129445 Nr: 4064-30.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luzilene Malheiros dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓDIGO: 129445

DECISÃO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

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.: 156441 Nr: 2798-37.2018.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 156441

DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Tendo em vista que a parte autora não juntou documento que evidencie 

que o mesmo já laborou em atividade rural e urbana (Súmula 149 do STJ), 

intime-se a parte autora para que emende a petição inicial no prazo de 

15(quinze) dias nos termos do art. 321 do CPC/2015, sob pena de 

indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 119919 Nr: 1021-85.2016.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Suzely Gonçalina de Albuquerque Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Miranda - 

OAB:20.517/0/MT, EDUARDO ADELINO SEMEDO FERNANDES - 

OAB:20518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:11580/MT

 CÓDIGO: 119919

DECISÃO

Vistos,

O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença.

Procedam as alterações necessárias.

Cite-se o executado na forma do art.523 e art.525 do CPC a fim de que 

promova o integral cumprimento da sentença prolatada nos autos sob 

pena de incidência de multa nos termos do art.523, §1º do CPC.

Após, sendo o crédito inferior a 30 (trinta) salários mínimos, em 

conformidade com o art. 87, II do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT, expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser 

encaminhada a autoridade representante do ente público que 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.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 34808 Nr: 1747-40.2008.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sebastião Pedroso de Barros

 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: Wládia C. de Maracaba 

Calheiros de Lima. - OAB:Mat. 1585151

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Embargos à Execução, oposto pelo Executado INSS – 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando em suma excesso 

de execução.

Instado a manifestar, o Exequente, discorda com os argumentos do 

Executado aduzindo que seus cálculos estão corretos.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O embargante alega que há excesso na execução ao fundamento que os 

juros de mora devem ser fixados no percentual de 0,5% ao mês e a parter 

de 07/2009 no percentual de 1% ao mês.

 Sem razão o embargante, uma vez que a sentença, transitada em julgada, 

fixou os juros no percentual de 1% ao mês. Ante a coisa julgada, não 

procedem as alegações do embargante.

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos 

Embargos a Execução., HOMOLOGO os cálculos apresentados pelo 

Exequente no valor de R$16.511,72

EXPEÇA-SE ofício requisitório, via RPV.

Pela sucumbência, CONDENO o Executado no pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo, com moderação, em R$500,00 (quinhentos reais) 

na forma do art.85, §8º do CPC.

CUMPRA-SE, ao final, expedindo-se o necessário.

PRI

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012724-37.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO HENRIQUE GARCIA (ADVOGADO(A))

CREUZA ANDRADE DE OLIVEIRA (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: 

8012724-37.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CREUZA ANDRADE DE 

OLIVEIRA 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 
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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 

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; 
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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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012008-10.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EDINALDO FERNANDO 

PEREIRA 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 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 
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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 

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 
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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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012313-91.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MIGUEL 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. 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 

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 
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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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011368-07.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ESTER QUERINA DA CUNHA 

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 
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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 
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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

Processo Número: 8011929-31.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEMENCIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (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: 

8011929-31.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA CLEMENCIA 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 
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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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8011778-65.2017.8.11.0028. REQUERENTE: OTACILIO ALUIZO DE SOUZA 

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 
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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 

16/03/2010, DJe de 05/04/2010; AgRg no REsp 1.030.586/SP, Rel. Ministro 
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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 a(o) Juiz(a) 

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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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012516-53.2017.8.11.0028. REQUERENTE: JAIR ANTONIO DOS SANTOS 

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 
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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 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

Processo Número: 8012447-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA PEREIRA DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))
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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: 

8012447-21.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CECILIA MARIA PEREIRA DA 

CONCEICAO 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 

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 
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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, 21 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: 

8011638-31.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CLAUDINEI JOSE DE PINHO 

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. 
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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 

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 
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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, 21 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012857-79.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA ZORZI (ADVOGADO(A))

CLOVIS FRANCISCO 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: 

8012857-79.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CLOVIS FRANCISCO 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 

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 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, 21 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012808-38.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VALDINEIA ANTONIA PINHO DA SILVA (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: 

8012808-38.2017.8.11.0028. REQUERENTE: VALDINEIA ANTONIA PINHO 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 671 de 805



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, 21 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012861-19.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

ADRIANA LUISA DE SOUZA (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: 

8012861-19.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ADRIANA LUISA DE SOUZA 

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, 21 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012444-66.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

Franciely Arruda da Silveira (ADVOGADO(A))

EDENIL WOLNEI DA SILVA (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: 

8012444-66.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EDENIL WOLNEI DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, Dispensado o relatório, na 
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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 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 

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: 

8012341-59.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LETY PIRES 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 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, 21 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012134-60.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON GOMES PEREIRA (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: 

8012134-60.2017.8.11.0028. REQUERENTE: AILTON GOMES 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 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 

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, 21 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: 

8012346-81.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LEONITE MENDES DOS 

SANTOS 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 
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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, 21 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: 

8012353-73.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARCIA MARIA DA SILVA 

DENIZ 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 
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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, 22 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012422-08.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DO CARMO E SOUZA (REQUERENTE)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA (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: 

8012422-08.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FRANCISCA DO CARMO E 

SOUZA 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 
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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 

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 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: 8011359-45.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BERNADETE DA SILVA XAVIER (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: 

8011359-45.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA BERNADETE DA 

SILVA XAVIER 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 
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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 

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, 
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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: 8011489-35.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR LEOVEGILDO DE ARRUDA SANTOS (REQUERENTE)

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (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: 

8011489-35.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GUIOMAR LEOVEGILDO DE 

ARRUDA SANTOS 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 

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 
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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, 22 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011379-36.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

AMBROSINA CONCEICAO DE ALMEIDA (REQUERENTE)

FERNANDA PINHEIRO DE CAMPOS (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: 

8011379-36.2017.8.11.0028. REQUERENTE: AMBROSINA CONCEICAO DE 

ALMEIDA 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 
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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 

riscos à segurança dos funcionários, dos clientes e dos usuários de 

serviços, considerados relevantes pelas próprias instituições. Parágrafo 
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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: 8011652-15.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRA LUCIA SANTOS (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: 

8011652-15.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SANDRA LUCIA SANTOS 

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 
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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, 22 de maio de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012000-33.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS BENEDITO GOMES (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: 

8012000-33.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARCOS BENEDITO GOMES 

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 
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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 

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 
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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, 25 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: 

8012404-84.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LIVIA CRISTINA FALCAO 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 692 de 805



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 

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
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Processo Número: 8012726-07.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON ELIAS DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA MADALENA DE SOUZA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012726-07.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA MADALENA DE 

SOUZA MENDES 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 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 
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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 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: 8013440-64.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ODAIR JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013440-64.2017.8.11.0028. REQUERENTE: ODAIR JOSE DE OLIVEIRA 

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: 8010858-91.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIO ROBERTO DE PAULA CORREIA (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: 

8010858-91.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CASSIO ROBERTO DE PAULA 

CORREIA 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
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010710-80.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO DA COSTA MAGALHAES (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: 

8010710-80.2017.8.11.0028. REQUERENTE: FABIANO DA COSTA 

MAGALHAES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório. DECIDO. Infere-se dos autos, que o Patrono do Reclamante 

informou o falecimento do Reclamante, conforme Termo de Audiência, 

encartado aos autos. 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: 8011651-30.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA SILVA SOUZA PINHO (ADVOGADO(A))

EDEMIL ANTONIO DE PINHO (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: 

8011651-30.2017.8.11.0028. REQUERENTE: EDEMIL ANTONIO DE PINHO 

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. Fundamento e decido. 

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. 

Rejeito a preliminar quanto a impossibilidade de existência de assistência 

judiciária gratuita, uma vez que não cabe neste momento processual a 

necessidade do pagamento de custas processuais, nos termos da lei n. 

9.099/95. 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 
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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 à requerente, o pedido de 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. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010798-21.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

GIRCELEY MARIA DE OLIVEIRA STROCHINSKI (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: 

8010798-21.2017.8.11.0028. REQUERENTE: GIRCELEY MARIA DE 

OLIVEIRA STROCHINSKI 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. Fundamento e decido. 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. Rejeito a preliminar quanto a 

impossibilidade de existência de assistência judiciária gratuita, uma vez 

que não cabe neste momento processual a necessidade do pagamento de 

custas processuais, nos termos da lei n. 9.099/95. 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 
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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 

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 
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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 à requerente, o pedido de 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. Viviany Cecília 

Assis Dias Juíza Leiga VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos termos da 

minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012465-76.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOAILDES FATIMA GOMES DE ARRUDA (REQUERENTE)

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

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 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 JOAILDES FATIMA GOMES DE ARRUDA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 667297, 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 desligada. No relatório 

de consumo do cliente, consta que a UC permaneceu desligada durante o 

período de 08/2013 á 11/2014, razão pela qual deve-se julgar 

improcedente. Analisando os autos, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura posterior ao fato danoso, 09/2015. E o 

requerente deixou de impugnar a contestação, e os documentos juntados 

pela requerida. 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: 8013706-85.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TERTULIANO CONRRADO DA COSTA (REQUERENTE)

Adriane de Lima Martins (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 ANTONIO TERTULIANO CONRRADO DA COSTA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 0214910, 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 desligada. No relatório 

de consumo do cliente, consta que a UC permaneceu desligada durante o 

período de 09/2013 á 06/2014, razão pela qual deve-se julgar 

improcedente. Analisando os autos, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura posterior ao fato danoso, 09/2015. E o 

requerente deixou de impugnar a contestação, e os documentos juntados 

pela requerida. 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: 8012257-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

NATALI REGINA SILVA COSTA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (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 Do julgamento antecipado O feito comporta 
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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 NATALI REGINA SILVA COSTA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 2428977, 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 não era consumidora dos serviços, pois a 

referida UC somente foi ligada em 18/05/2015, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. Analisando os autos, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura do mês de 11/2015, 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: 8010931-68.2014.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

FRANCISCA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA (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, 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 FRANCISCA MARIA DE CAMPOS OLIVEIRA 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 01/2014 a 05/2014, 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: 8010601-03.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

KARIANE ELIZA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA 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 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 KARIANE ELIZA DE ARRUDA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 2203029-, 

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 05/10/2014, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. Analisando os autos, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura do mês de 11/2015, 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: 8013290-20.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

CLEIA MARIA DA SILVA (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 CLEIA MARIA DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 1042677, 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 22/10/2014, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. Analisando os autos, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura do mês de 10/2015, 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, 
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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: 8016136-10.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO ALVES DA SILVA (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 JOAO PEDRO ALVES DA SILVA em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta 

a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 1042677, 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 25/09/2014, razão pela qual deve-se 

julgar improcedente. Analisando os autos, nota-se que a exordial vem 

acompanhada de uma fatura do mês de 04/2016, 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: 8013859-84.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELE MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARINA SANTANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIDC NPL I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITORIO 

(REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Conforme se colhe dos autos, a parte reclamante requer a 

desistência da demanda, postulando pela sua homologação. Posto isso, 

Homologo a desistência e julgando extinto o feito sem resolução do mérito, 

o que faço com forte na norma do art. 485, inciso VIII do NCPC. 

Arquive-se. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face 

às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95. Nos termos 

do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz 

Togado. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

p a t r o n o s .  G a b r i e l a  F e r n a n d e s  C a m p o s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________ 

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: 8010961-98.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

CLEONICE DOLORES DA SILVA (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: 

8010961-98.2017.8.11.0028. REQUERENTE: CLEONICE DOLORES 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 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, 4 de junho de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-04.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANTONIO DA SILVA DALLA NORA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO LIMA DOS SANTOS JUNIOR (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010545-04.2015.8.11.0028. REQUERENTE: ANTONIO DA SILVA DALLA 

NORA - ME REQUERIDO: CARLOS ALBERTO LIMA DOS SANTOS JUNIOR 

Vistos, etc. Dispensado o relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 

9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança promovida por ANTONIO DA 

SILVA DALLA NORA ME em face de CARLOS ALBERTO LIMA DOS 

SANTOS JUNIOR, proposta em outubro de 2015. A parte reclamante foi 

intimada para manifestar sobre o regular prosseguimento do feito, no 

entanto, permaneceu inerte e nada se manifestou. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Assim prevê o artigo 485, 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; Compulsando 

detidamente o feito, observo que a parte autora, mesmo devidamente 

intimada, quedou-se inerte, não promovendo os atos necessários ao 

prosseguimento do feito, consoante se verifica em registro nos autos. 

Assim, a extinção e arquivamento do presente feito é medida que se 

impõe, ante o desinteresse da parte em prosseguir com o feito. Por tais 

considerações, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

e o faço nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 

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: 8012693-51.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARLETE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 09 de 

Outubro de 2018, às 13:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012987-06.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

FERNANDO JORDAO QUIRINO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012987-06.2016.8.11.0028. REQUERENTE: FERNANDO JORDAO QUIRINO 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se encontra 

maduro para julgamento. Em inicial alega a parte requerente que vem 

sofrendo cobranças indevidas pela requerida, que resultou na 

negativação de seu nome, sem a devida comunicação. Alega ainda 

inexistência de qualquer relação jurídica com a ré. Designada audiência de 

conciliação para dia 18/09/2017, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. Não há outra 

alternativa senão aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, 

opino pela EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos 

termos art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários 

advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença 

publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os 

autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 

9.099/95. 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. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 4 de junho de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010743-41.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIONEY FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 09 de 

Outubro de 2018, às 13:10 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016042-62.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

EDILSON FRANCISCO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016042-62.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EDILSON FRANCISCO DE 

ARRUDA REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. No caso, não havendo vício que possa obstar o 

regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS, proposta por Edilson Francisco de Arruda em desfavor 

de ITAU UNIBANCO S/A. Narra a inicial que a parte requerente não possui 

qualquer relação jurídica com a requerida, e vem sofrendo cobranças 

indevidas, gerando a inserção no cadastro de inadimplentes referente ao 

débito no valor de R$ 149,00, referente ao contrato, N° 01433052378. 

Pleiteia a declaração da negativa de débito e a condenação do requerido 

ao pagamento de indenização por dano moral. No ID Num. 8577719, a 

tutela foi concedida nos seguintes termos: “DEFIRO a antecipação da 

tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos prejuízos que a 

efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC), 

para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda a exclusão do 

nome da reclamante do banco de dados dos órgãos de proteção ao 

crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos em discussão 

nos presentes autos.” No entanto, a parte requerida, em contestação 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 703 de 805



logrou demonstrar a legitimidade da relação jurídica entre as partes, 

juntando provas robustas que indicam a existência e a validade do 

negócio jurídico. A parte requerida desincumbiu-se do ônus que lhe cabia, 

juntou aos autos cópia do RG e CPF do requerente, Proposta de Abertura 

de Conta e de Contratação de serviços, devidamente assinado. E as 

assinaturas constantes dos documentos carreados junto a contestação 

são visivelmente a mesma assinatura da requerente apresentado na 

procuração e no termo de audiência de conciliação. Não havendo a 

responsabilização de reparação em danos morais, já que houve a 

contratação dos serviços de forma lícita. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em vista 

restou demonstrado a utilização dos serviços, a negativação foi lícita em 

razão da inadimplência das mensalidades do plano ora contratado. Em 

fase de impugnação a parte requerente alega Incompetência absoluta do 

Juizado Especial, em razão da necessidade de Pericia Grafotécnica já que 

a parte requerente afirma desconhecer a relação comercial com o Banco 

requerido, ocorre que analisando detidamente as provas carreadas aos 

autos, esta não deve prosperar. O Banco apresentou como provas em 

sua contestação cópia do RG e CPF do requerente, Proposta de Abertura 

de Conta e de Contratação de serviços, devidamente assinado. Diante dos 

documentos juntados na inicial e na contestação, nota-se que a assinatura 

exarada no documento trazido como prova pelo requerido, se assemelha 

em muito, àqueles assinados na inicial (procuração, declaração) e no 

termo de audiência, bem como os documentos pessoais RG e CPF são os 

mesmos, em nada se difere dos apresentados na inicial. Razão pela qual 

REJEITO a preliminar de perícia grafotécnica, suscitada pela requerente. 

ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença 

Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010138-61.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS (ADVOGADO(A))

JEFERSON CARLOS DE ARRUDA RONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 09 de 

Outubro de 2018, às 13:20 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016251-31.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA DE CAMPOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

CLAUDOMIRO MESSIAS DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016251-31.2016.8.11.0028. REQUERENTE: CECILIA DE CAMPOS DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 

Vistos, Relatório dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. 

Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS 

proposta em desfavor de LOSANGO PROMOCÕES DE VENDAS LTDA. 

Pleiteia a parte Reclamante declaração de inexistência de debito e 

indenização por danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito. Designada audiência de 

conciliação para dia 06/04/2018, constatou-se ausência da parte 

requerente, embora devidamente intimada para o ato. Decorrido o prazo 

sem manifestação. Não há outra alternativa se não aplicar os efeitos da 

contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do presente 

processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, da Lei 

9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com 

as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito POCONÉ, 6 

de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013146-12.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

SANTANA MISSAO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013146-12.2017.8.11.0028. REQUERENTE: SANTANA MISSAO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, Relatório dispensado na 

forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de 

AÇÃO DE NEGATIVA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL 

C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S/A. Pleiteia a parte Reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito. 

Designada audiência de conciliação para dia 07/08/2017, constatou-se 

ausência da parte requerente, embora devidamente intimada para o ato. 

Decorrido o prazo sem manifestação. Não há outra alternativa se não 

aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO 

do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, 

da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012627-71.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILENE CASSIMIRA DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 09 de 

Outubro de 2018, às 13:40 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012667-53.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BENTO DO PRADO (REQUERENTE)

GILCECLEIDE FATIMA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 09 de 

Outubro de 2018, às 13:50 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016548-38.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)
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ROBERTO ANTONIO FACCHIN FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016548-38.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARCELO SOUZA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. No caso, 

não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE 

ATO ILÍCITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por 

MARCELO SOUZA DA SILVA em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A 

(VIVO S.A). Narra a inicial que a parte requerente não possui qualquer 

relação jurídica com a requerida, e vem sofrendo cobranças indevidas, 

gerando a inserção no cadastro de inadimplentes referente ao débito de 

R$ 0,12 (doze centavos) e R$ 193,93 (cento e noventa e três reais e 

noventa e três centavos, sendo solicitada a inscrição pela Empresa 

Requerida nas datas de 04/12/2014 e 21/10/2013 respectivamente. Pleiteia 

a declaração da negativa de débito e a condenação da requerida ao 

pagamento de indenização por dano moral. No ID Num. 8582631, a tutela 

foi deferida nos seguintes termos: “DEFIRO a antecipação da tutela, sem 

prejuízo da parte beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação 

da medida houver causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de 

DETERMINAR que a parte reclamada proceda a exclusão do nome do 

reclamante do banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e 

SERASA.” No entanto, a parte requerida, em contestação logrou 

demonstrar a legitimidade da relação jurídica entre as partes, juntando 

provas robustas que indicam a existência e a validade do negócio jurídico. 

A requerida incumbiu-se do ônus que lhe cabia, juntou aos autos Termo de 

Adesão e Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanecia por 

Beneficio, ambos devidamente assinado e datado de 07/12/2012, 

referente a linha 65 9985-0658, com plano Vivo Controle Ilimitado. E as 

assinaturas constantes dos documentos carreados junto a contestação 

são visivelmente a mesma assinatura da requerente apresentado na 

procuração e no termo de audiência de conciliação. Não havendo a 

responsabilização de reparação em danos morais, já que houve a 

contratação dos serviços de forma lícita. Essas premissas forçam 

reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, 

dessa forma não há que se falar em inexistência de débitos tendo em vista 

restou demonstrado a utilização dos serviços, a negativação foi lícita em 

razão da inadimplência das mensalidades do plano ora contratado. A parte 

Autora não apresentou impugnação à contestação. A requerida 

apresentou como provas em sua contestação o Termo de Adesão e 

Contratação de Serviços SMP, Contrato de Permanecia por Beneficio, 

devidamente assinado. Diante dos documentos juntados na inicial e na 

contestação, nota-se que a assinatura exarada no documento trazido 

como prova pela requerida, se assemelha em muito, àqueles assinados na 

inicial (procuração, declaração) e no termo de audiência. ANTE O 

EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, 

com fundamento no art. 487, I do CPC. Por Pertinência, OPINO POR 

REVOGAR a tutela concedida ao ID Num. 8582631. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8019102-43.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JUMARA DA SILVA FERNANDES (REQUERENTE)

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8019102-43.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JUMARA DA SILVA 

FERNANDES REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, 

Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. OPINO pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da 

reclamação formulado pela reclamante ao evento de ID Num. 12577546, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil de 

2015. Considerando que nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a 

desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na 

extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em 

audiência de instrução e julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil de 2015, promovendo, desde já, o seu imediato 

arquivamento. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012357-47.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

LIRIA PEREIRA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012357-47.2016.8.11.0028. REQUERENTE: LIRIA PEREIRA DE ALMEIDA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por LIRIA PEREIRA DE ALMEIDA em face de VIVO S.A. OPINO 

pela HOMOLOGAÇÃO do pedido de desistência da reclamação formulado 

pela reclamante ao evento de Num. 12490385, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil de 2015. Considerando que 

nos termos do enunciado 90 do FONAJE “a desistência do autor, mesmo 

sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo sem 

julgamento do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento”, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil de 2015, 

promovendo, desde já, o seu imediato arquivamento. 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. 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013575-76.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

ANA BENEDITA GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

 

Vistos. 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 CPC. Pleiteia a parte Reclamante AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 
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COM TUTELA DE URGÊNCIA, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, referente ao débito no 

valor de R$ 384,53 (trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e três 

centavos), oriundo de um suposto contrato vencido em 27/09/2015, pois 

afirma que, jamais utilizou os serviços da reclamada, tão pouco realizou 

contrato com a mesma capaz de relativizar um possível negocio jurídico. A 

Empresa Reclamada contesta, informando que o débito ensejador da 

negativação, é decorrente de contrato firmado com a Reclamante, afirma 

que se verificou a existência de uma linha telefônica em nome da parte 

autora ANA BENEDITA GONÇALVES NETO, sob o contrato de n.º 

5049906381 (terminal nº (65) 33452929). Aduz, ainda que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte Reclamante e que inexiste o dever 

de indenização por danos morais. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados tenho que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Cumpre ressaltar que, a apresentação de tela sistêmica dos seus 

computadores não é hábil a comprovar as suas alegações, por se tratar 

de prova única e produzida unilateralmente. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, 

que a inserção do nome do reclamante decorreu do inadimplemento de 

alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito 

discutido nos autos ser declarado ilegal. Vejamos o seguinte 

entendimento: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome do autor em cadastro de negativação ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome do autor Inscrição 

irregular - Dano moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pela Autora para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos autos no valor de R$ 384,53 (trezentos e oitenta e quatro 

reais e cinquenta e três centavos); b) CONDENAR a Reclamada a 

indenizar a Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento 

danoso. c) DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção 

ao crédito, somente do referido débito, em nome da requerente; 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. 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010777-16.2015.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO RIBEIRO ROCHA (ADVOGADO(A))

SUELI MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 09 de 

Outubro de 2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013664-02.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

LEONICE DE ALMEIDA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013664-02.2017.8.11.0028. REQUERENTE: LEONICE DE ALMEIDA E 

SILVA REQUERIDO: BANCO ITAUCARD S/A VISTOS. 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 CPC. Pleiteia a parte 

Reclamante AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA, ao argumento que seu 

nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito, 

referente ao débito no valor de R$ 1.048,30 (hum mil e quarenta e oito 

reais e trinta centavos), referente a um suposto contrato vencido em 

19/02/2017, pois afirma que, a situação causou enorme estranheza e 

desconforto a Requerente, eis que embora já possuiu conta junto a 

instituição Requerida, sua conta era apenas para recebimento de salário e 

jamais solicitou cartão de crédito ou firmou contrato de empréstimo ou 

financiamento junto a Requerida. A Empresa Reclamada contesta, 

informando que o débito ensejador da negativação, é decorrente de 

contrato firmado com a Reclamante, afirma que houve a contratação do 

cartão de crédito CREDICARD INTERNACIONAL MC n° 5350 81** **** 4330, 

que se deu regularmente em 05/06/2007, sendo legitima a cobrança 

decorrente de sua utilização. Aduz, ainda que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte Reclamante e que inexiste o dever de 

indenização por danos morais. Verifico dos autos que a documentação 

apresentada pelo requerente se limitou a referido extrato de negativação, 

além de fotocópias dos documentos pessoais, procuração “Ad Judicia” e 

comprovante de residência. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe 

anexo a sua defesa áudio ao qual a autora confirma e dita todos os seus 

dados pessoais que comprovam por assim a existência de relação 

contratual e inclusive no áudio a Autora afirma que estava em atraso a 

fatura do seu cartão, a validar e amparar o débito apontado na restrição 

creditícia em apreço. Referido áudio, bem como faturas angariadas em 

anexo a contestação se traduzem em provas a socorrer as alegações 

trazidas pela empresa requerida, apresentando todos os dados 

pertinentes, além do que a autora não trouxe qualquer contraprova hábil a 

contradizer as alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que 

aduziu o débito ser indevido e que desconheceria a origem do mesmo, no 

entanto nada juntou que comprove suas alegações. Ora, a parte autora 

deveria, quando da impugnação deveria trazer aos autos comprovação do 

que alegou em sua inicial, fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova 

descreve o Novo Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: 

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo 

do seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor. Desta feita, vale referir que 

apenas a parte demandada deu cumprimento à regra contida em referido 

dispositivo legal, porquanto ao rebater os argumentos expendidos na 

inicial trouxe aos autos a comprovação documental suficiente ao 

afastamento da procedência dos pedidos em seu desfavor. De outro 

tanto, a parte demandante não se desincumbiu de referido ônus, 

porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só à certeza 

do que sustenta, sendo necessário para tanto que seja carreado aos 

autos prova do que sustenta. Nesse sentido colhe-se da jurisprudência: 

PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 

333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 

1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, 

provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor 

(art. 333, I CPC). Não se desincumbindo a autora de tal ônus, a 

improcedência do pedido é medida que se impõe. 2. Negou-se provimento 

ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 577464, 20080111331082APC, Relator 

FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 

10/04/2012 p. 78) Não merece acolhimento, portanto o pleito de 

indenização por danos morais, eis que não houve abalo, uma vez que 

existe contrato entre as partes. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para apreciação e posterior homologação, nos termos do 

art. 40 da Lei 9.099/95. 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. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013666-69.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

SAULO AMORIM DE ARRUDA (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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013666-69.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, Relatório 

dispensado na forma do art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta em desfavor 

de BANCO BRADESCO S/A. Pleiteia a parte Reclamante declaração de 

inexistência de debito e indenização por danos morais, ao argumento que 

seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de proteção ao crédito. 

No ID Num. 8633357, foi deferida a tutela nos seguintes termos: “DEFIRO a 

antecipação da tutela, sem prejuízo da parte beneficiária responder pelos 

prejuízos que a efetivação da medida houver causado à outra parte (art. 

302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que a parte reclamada proceda 

a exclusão do nome do reclamante do banco de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente em relação aos débitos 

em discussão nos presentes autos.” Designada audiência de conciliação 

para dia 16/10/2017, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. Nesse caso, não há outra alternativa se 

não aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

EXTINÇÃO do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos 

art. 51, inc. I, da Lei 9.099/95. Por Pertinência, OPINO por REVOGAR a 

tutela deferida ao ID 8633357. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Ao ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª 

Juíza Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 

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. Kátia Rodrigues Oliveira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013667-54.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

MARIA DA CONCEICAO SANTOS (REQUERENTE)

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: 

8013667-54.2017.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. 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 CPC. Trata-se de AÇÃO DE 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGÊNCIA proposta por MARIA DA CONCEICAO 

SANTOS em face de VIVO S.A. Sustenta a requerente que foi surpreendia 

com a negativa do seu cadastro em loja do comércio local, em razão de 

restrição inserida pela requerida no valor de R$ 172,20 (cento e setenta e 

dois reais e vinte centavos) referente a um suposto contrato vencido em 

06/06/2016. Afirma que a cobrança é indevida e que desconhece o valor 

apontado, em razão de não ter débito algum com a empresa. A Empresa 

Reclamada contesta, informando que o débito ensejador da negativação, é 

decorrente de contrato firmado com a Reclamante, afirma que a linha 

inicialmente foi habilitada no plano PRÉ, tendo sido migrada ante o pedido 

da requerente para o plano PÓS. Aduz, ainda que a negativação é legítima, 

ante a inadimplência da parte Reclamante e que inexiste o dever de 

indenização por danos morais. Verifico dos autos que a documentação 

apresentada pela requerente se limitou a referido extrato de negativação, 

além de fotocópias dos documentos pessoais, procuração “Ad Judicia” e 

comprovante de residência. Já de outro tanto, a parte requerida trouxe 

anexo a sua defesa áudio ao qual a autora confirma e dita todos os seus 

dados pessoais que comprovam por assim a existência de relação 

contratual e inclusive no áudio a Autora afirma a contratação do plano 

telefônico. Referido áudio, bem como faturas angariadas em anexo a 

contestação se traduzem em provas a socorrer as alegações trazidas 

pela empresa requerida, apresentando todos os dados pertinentes, além 

do que a autora não trouxe qualquer contraprova hábil a contradizer as 

alegações trazidas na peça de defesa, haja vista que aduziu o débito ser 

indevido e que desconheceria a origem do mesmo, no entanto nada juntou 

que comprove suas alegações. Ora, a parte autora deveria, quando da 

impugnação deveria trazer aos autos comprovação do que alegou em sua 

inicial, fato que inexistiu. Acerca do ônus da prova descreve o Novo 

Estatuto Processual Civil de 2015 em seu art. 373 que: Art. 373. O ônus da 

prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - 

ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor. Desta feita, vale referir que apenas a parte demandada 

deu cumprimento à regra contida em referido dispositivo legal, porquanto 

ao rebater os argumentos expendidos na inicial trouxe aos autos a 

comprovação documental suficiente ao afastamento da procedência dos 

pedidos em seu desfavor. De outro tanto, a parte demandante não se 

desincumbiu de referido ônus, porquanto o só fato de fazer alegações 

não garante, por si só à certeza do que sustenta, sendo necessário para 

tanto que seja carreado aos autos prova do que sustenta. Nesse sentido 

colhe-se da jurisprudência: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONTRATO VERBAL. 

ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. 1. Incumbe ao autor provar os fatos 

constitutivos de seu direito e ao réu, provar os fatos impeditivos, 

modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, I CPC). Não se 

desincumbindo a autora de tal ônus, a improcedência do pedido é medida 

que se impõe. 2. Negou-se provimento ao apelo. (TJDFT – Acórdão n. 

577464, 20080111331082APC, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1ª Turma 

Cível, julgado em 29/03/2012, DJ 10/04/2012 p. 78) Não merece 

acolhimento, portanto o pleito de indenização por danos morais, eis que 

não houve abalo, uma vez que existe contrato entre as partes com débito 

pendente de quitação. ANTE O EXPOSTO, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Sentença Publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo, 

com as devidas baixas. Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016234-92.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA RANGEL (ADVOGADO(A))

ORNILA INOCENCIA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO para audiência de conciliação designada para o dia 09 de 

Outubro de 2018, às 14:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012618-12.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUNIOR CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

JANDER TADASHI BABATA (ADVOGADO(A))

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 POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012618-12.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JUNIOR CESAR DA SILVA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos, Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da lei 9.099/95. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 707 de 805



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 proposta por JUNIPOR 

CESAR DA SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Sustenta a parte requerente que é 

titular da unidade consumidora n. UC 6/1767039-9, 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 desligada. No relatório de consumo do cliente, consta que a UC 

6/2187608-1, FOI LIGADA EM DATA POSTERIOR A MAIO DE 2014, razão 

pela qual deve-se julgar improcedente. Corroborando com a afirmação 

feita na contestação, nota-se que a exordial vem acompanhada de uma 

fatura posterior ao fato danoso, 12/2015. 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. 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: 8012981-96.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

EVA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8012981-96.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EVA MARIA DE SOUZA 

REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos. 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 CPC. OPINO, para a retificação do polo 

passivo do presente feito, a fim de que passe a constar a denominação 

social correta da empresa requerida, qual seja, OI S/A. Rejeito ainda a 

preliminar de ausência de interesse de agir, posto que o interesse 

processual está presente sempre que a parte tenha a necessidade de 

exercer o direito de ação (e, consequentemente, instaurar o processo) 

para alcançar o resultado que pretende, relativamente à sua pretensão, 

pouco importando se o pedido será ou não julgado procedente. 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. Pleiteia a parte Reclamante 

declaração de inexistência de debito e indenização por danos morais, ao 

argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das entidades de 

proteção ao crédito, referente ao débito no valor de R$ 77,78 (setenta e 

sete reais e setenta e oito centavos), pois afirma que, jamais utilizou os 

serviços da reclamada, tão pouco realizou contrato com a mesma capaz 

de relativizar um possível negocio jurídico. A Empresa Reclamada 

contesta, informando que de acordo com a apuração feita, a parte Autora 

não possui cadastro nos serviços de telefonia fixa, móvel ou TV 

prestados pela operadora Oi, que em pesquisa de débitos através de seu 

CPF, não há nenhuma pendência. Afirma que as alegações expendidas 

pela parte autora não merecem guarida, visto que não houve qualquer tipo 

de cobrança ou negativação indevida, afirma que inexiste o dever de 

indenização por danos morais. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados tenho que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. 

Cumpre ressaltar que, a apresentação de tela sistêmica dos seus 

computadores não é hábil a comprovar as suas alegações, por se tratar 

de prova única e produzida unilateralmente. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, 

que a inserção do nome da reclamante decorreu do inadimplemento de 

alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito 

discutido nos autos ser declarado ilegal. Vejamos o seguinte 

entendimento: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome do autor em cadastro de negativação ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome do autor Inscrição 

irregular - Dano moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Autor para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos autos no valor de R$ 77,78 (setenta e sete reais e setenta e 

oito centavos); b) CONDENAR a Reclamada a indenizar a Reclamante 

pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o 

qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão 

e acrescido de juros legais a partir do evento danoso. c) DETERMINAR a 

exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do 

referido débito, em nome da requerente; 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. 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. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8016910-40.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima (ADVOGADO(A))

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016910-40.2016.8.11.0028. REQUERENTE: TEREZINHA MORAES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: OI S.A Vistos, Relatório dispensado na forma do 

art. 38, da Lei 9.099/95. Fundamento e Decido. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA 

ANTECIPADA proposta em desfavor de OI Brasil Telecom S/A. Pleiteia a 

parte Reclamante declaração de inexistência de debito e indenização por 

danos morais, ao argumento que seu nome foi inscrito no cadastro das 

entidades de proteção ao crédito. Designada audiência de conciliação 

para dia 05/04/2018, constatou-se ausência da parte requerente, embora 

devidamente intimada para o ato. Nesse caso, como a parte Autora não 

apresentou justificativa para sua ausência, não há outra alternativa se não 

aplicar os efeitos da contumácia. ANTE O EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO 

do presente processo sem julgamento de mérito, nos termos art. 51, inc. I, 

da Lei 9.099/95. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos 

artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao 

ARQUIVO com as devidas anotações. Submeto os autos a MM.ª Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. 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. Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013577-46.2017.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

PATRICK LUIZ VAZ DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8013577-46.2017.8.11.0028. REQUERENTE: PATRICK LUIZ VAZ DE 

ALMEIDA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS. 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 CPC. Pleiteia a parte Reclamante AÇÃO 

DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

COM TUTELA DE URGÊNCIA, ao argumento que seu nome foi inscrito no 

cadastro das entidades de proteção ao crédito, referente ao débito no 

valor de R$ 222,08 (duzentos e vinte e dois reais e oito centavos) 

referente a um suposto contrato vencido em 21/02/2013, ao argumento de 

que jamais firmou qualquer contrato com a Requerida que pudesse originar 

o débito. A Empresa Reclamada contesta, informando que o débito 

ensejador da negativação, é decorrente de contrato firmado com o 

Reclamante, que restou verificada que a contratação da conta a qual 

ensejou a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se deu 

primeiramente na modalidade pré-paga e que posteriormente ocorreu a 

migração para a modalidade controle. Aduz, ainda que a negativação é 

legítima, ante a inadimplência da parte Reclamante e que inexiste o dever 

de indenização por danos morais. A presente relação é de consumo e, 

nessas circunstâncias, a responsabilidade do fornecedor em decorrência 

de vício na prestação do serviço é objetiva, nos exatos termos do artigo 

14 do Código de Defesa do Consumidor. Analisado o processo e 

documentos a ele acostados tenho que a Reclamada não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia, de comprovar a origem do débito que 

ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Cumpre ressaltar que, a apresentação de tela sistêmica dos seus 

computadores não é hábil a comprovar as suas alegações, por se tratar 

de prova única e produzida unilateralmente. Logo, não tendo sido 

comprovada a relação contratual entre as partes, e, via de conseqüência, 

que a inserção do nome do reclamante decorreu do inadimplemento de 

alguma obrigação pecuniária assumida pelo mesmo, deve o débito 

discutido nos autos ser declarado ilegal. Vejamos o seguinte 

entendimento: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção indevida do 

nome do autor em cadastro de negativação ausência de relação contratual 

com a parte contrária que possa permitir a esta a afirmação de credora 

Inexistência de prova de relação de crédito e de débito, o que reforça a 

afirmação de que a inscrição é indevida. Danos morais Ocorrência - Abalo 

demonstrado pela injustificada negativação do nome do autor Inscrição 

irregular - Dano moral que é imediato e decorre da indevida inscrição [...] 

(3301160420098260000 SP 0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles 

Rossi, Data de Julgamento: 01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 08/08/2012). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do 

Novo Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos 

formulados pelo Autor para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nos autos no valor de R$ 222,08 (duzentos e vinte e dois reais e 

oito centavos) referente a um suposto contrato vencido em 21/02/2013; b) 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de 

juros legais a partir do evento danoso. c) DETERMINAR a exclusão da 

restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, 

em nome do requerente; 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. 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. Kátia 

Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 117847 Nr: 974-14.2016.811.0028

 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): Valmir Jeferson Arruda e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOELSON ELIAS DE ARRUDA - 

OAB:21577/O

 Vistos em correição.

Dispensado o relatório, com escoro no art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido

Trata-se de Termo Circunstanciado, voltado à apuração da prática do tipo 

previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, perpetrado, em tese, por VALMIR 

JEFERSON ARRUDA E SILVA, em 09/02/2016 nesta Comarca.

Em audiência preliminar realizada em 10/07/2018, o representante do 

Ministério Público manifestou pela extinção da punibilidade, considerando a 

data do fato já ter transcorrido o prazo de 2 anos, estabelecido no art. 30 

da Lei 11.343/06. Manifesta-se pela declaração a extinção de punibilidade 

com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal c/c art. 30 da Lei 

11.343/06.

O advogado do autor manifestou favorável ao parecer ministerial.

 PELO EXPOSTO, opino pela extinção de punibilidade de VALMIR 

JEFERSON ARRUDA E SILVA, com fundamento no art. 107, inciso IV, do 

Código Penal c/c art. 30 da Lei 11.343/06.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da 

Lei nº 9.099/95.

Ciência ao MPE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades, com a observância do disposto no artigo 76, § 6º, da Lei 

9099/95.

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Viviany Cecília Assis Dias

 Juíza Leiga

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas e anotações de praxe.

 (Assinado Digitalmente)

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 Juiz de Direito em Colaboração

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53634 Nr: 125-52.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bié Auto Service

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ismael Leodovino de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dagoberto Paschoal Figueira 

Peres - OAB:12554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - 

OAB:4.493-MT

 Vistos em correição,

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido

Trata-se de execução em que BIÉ AUTO SERVICE move em face de 

ISMAEL LEODOVINO DE ARRUDA, na qual a parte exequente postula pelo 

recebimento do valor determinado na sentença, devidamente atualizado e 

corrigido monetariamente.

Após a sentença, condenando o executado ao pagamento no valor de R$ 

6.453,00, o exequente peticionou nos autos pedindo a execução dos 

valores dos processos de execução em trâmite neste juizado em face da 

mesma parte. (código 50550, 50552, 53634 e 53665).

 Contudo, não há de ser acatado o pedido do exequente, reunir os valores 

das execuções, estes deverão acontecer de forma individualizada, cada 

um com seus respectivos valores de sentenças, oriundas das cobranças 

de prestações de serviço realizadas.

O executado foi intimado ao cumprimento da sentença no prazo de 15 
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dias. Porém, não efetuou o pagamento nem a penhora dos bens. 

Protocolou nos autos IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, 

com argumentos que a parte exequente quer burlar a lei, evitar o 

pagamento de custas processuais e a aplicação do rito sumário ou 

ordinário com o fracionamento de ações.

Em que pese o executado argumentar que o exequente, com o 

fracionamento das demandas, quer apenas evitar que fossem 

protocoladas uma na justiça comum e evitar também o pagamento de 

custas processuais. Verifica-se que o credor tem a faculdade de efetuar 

a cobrança da forma que lhe interessar e achar mais viável, pois não há 

uma regra restrita para isso e ainda nota-se que as demandas tratam de 

prestação de serviço, com notas realizados em diferentes carros e datas 

diversas.

Há ressaltar que a execução visa a expropriação de bens do executado, 

ressalvadas as execuções especiais (art. 824 do CPC/2015) e, para tanto, 

incumbe ao credor envidar esforços para que o processo atinja essa 

finalidade, indicando bens livres e desembaraçados do executado 

passíveis de penhora, e evitando diligencias desnecessárias e que 

retardam ou atrapalham o regular andamento do feito, mormente no 

Juizado Especial, orientado, entre outros, pelo princípio da celeridade 

processual.

Ante ao exposto, opino pela PROCEDENCIA do pedido de execução da 

sentença.

 Encaminhe-se os autos a Contadoria Judicial a fim de atualizar o débito 

exequendo, com a aplicação da multa do art. 475-J.

Intime-se o exequente para indicar bens para penhora.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95.

Sentença publicada no Apolo.

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95.

Viviany Cecilia Assis Dias

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 53443 Nr: 99-54.2010.811.0028

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edvaldo Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Aparecido Zulli ME

Ademir Aparecido Zulli ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista de Menezes - 

OAB:6943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 Vistos em correição,

Trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por EDVALDO MOREIRA 

em face de ADEMIR APARECIDO ZULLI-ME, alegando que é o proprietário 

do computador Notbook marca IBM 4610K ECF-IF 003LJ 0019 versão 

01.02.02 de 15 polegadas com fonte de alimentação, penhorado no 

processo de ação de execução de titulo extrajudicial em tramite sob.o n. 

351/2009 (código ) que são partes Ademir Aparecido Xulli – ME e Jose 

Alves de Omena Filho.

Narra que não é parte da ação e execução, que o computador penhorado, 

estava emprestado ao executado, para realização de alguns trabalhos de 

informática. Juntou somente a 2ª via do comprovante de pagamento 

credito ou debito, emitido pela City Lar – Dismobrás Imp. Exp. Dist Mov. e 

Eletrodomésticos LTDA.

Devidamente citado, o embargado manifestou nos autos, arguindo a 

preliminar de inépcia da petição por ausência dos documentos 

indispensáveis a propositura da ação, nos termos do art. 295, III do CPC.

Constatada a ausência dos documentos pessoais, atendendo os 

requisitos elencados no art. 319 do CPC/2015, intimou o embargante para 

juntar documentação no prazo de 15 dias. (Ref. 42)

Decorreu o prazo determinado, o embargante manteve-se inerte. A 

extinção do feito é a medida que se impõe.

Nesse passo, a demanda deve ser extinta:

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 AO EXPOSTO, opino pela EXTINÇÃO do feito, sem julgamento do 

mérito, na forma do art. 485, III, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95.

Sentença publicada no Apolo.

Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações.

Submeto os autos a MM.ª Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95.

Viviany Cecilia Assis Dias

Juíza Leiga

VISTOS,

Homologo por SENTENÇA nos termos da minuta.

P.I.C.

Expeça-se o necessário.

Transitada em julgado, ao arquivo com baixas.

Kátia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 3114-65.2009.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria do Carmo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamentos S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vera Lúcia de Souza. - 

OAB:9364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

VISTOS EM CORREIÇÃO,

Acerca da petição de ref. 88, intime-se a requerida.

Igualmente, intime-se a requerida para comprovar o cumprimento do 

acórdão no prazo de 15 dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 42417 Nr: 498-20.2009.811.0028

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Francisco Tomaselli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valquiria Mamede Costa Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Zago - OAB:41428/PR, 

Gustavo Cantarelli - OAB:11964/MT, Namir Luiz Brenner - 

OAB:11326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassio Roberto Costa 

Marques - OAB:2818

 Por esta razão, HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos o acordo 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 de 2015.Nos termos do acordo entabulado 

nos autos às fls. 109/111, determino que os valores bloqueados por meio 

de penhora on-line sejam levantados em favor da Executada VALQUIRIA 

MAMEDE COSTA MARQUES, determinando, ainda, a liberação de qualquer 

restrição (RENAJUD, BACENJUD, etc.) aplicada nos autos em face da 

Executada.Considerando o acordo realizado, DETERMINO a expedição de 

ofício à Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL de Cuiabá para que proceda 

à retirada do nome da Executada VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES 

dos Órgãos de Proteção ao Crédito.P.I.C.Transitada em julgado a presente 

sentença, após procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se 

os autos.Poconé, ___/___/2018.Katia Rodrigues OliveiraJuíza de Direito

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000717-05.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (AUTOR(A))

EDYEN VALENTE CALEPIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO TOSO (RÉU)

ROSALIA TOSO (RÉU)

 

Proposta de Honorários Periciais e Curriculum do Perito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 87511 Nr: 7781-20.2017.811.0059

 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: GERUZA MARIA DE JESUS

 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:

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, a fim de condenar o INSS 

ao pagamento de Aposentadoria por Idade, no valor de um salário mínimo, 

em favor da parte autora, com termo inicial em 06/11/2013 (fl. 42), data de 

entrada do requerimento administrativo - DER.Quanto à atualização 

monetária, na linha de entendimento do STF expressa no julgamento do RE 

870.947/SE (sessão de 20/09/2017), incidem juros moratórios conforme os 

índices aplicáveis às cadernetas de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com a redação da Lei nº 11.960/2009), devendo a correção 

monetária das parcelas atrasadas serem efetuadas, desde quando 

devidas, de acordo com o IPCA-E.Sem custas processuais, diante da 

isenção conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados no 

percentual de 10% sobre o valor devido até a data da prolação da 

sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.Em se tratando de verba 

alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da probabilidade 

do reconhecimento definitivo do direito postulado (CPC/2015, art. 300), é 

de ser deferida a tutela provisória de urgência para que seja 

imediatamente implantado o benefício buscado, no prazo de 30 dias 

contados da intimação.Oficie-se para implantação do benefício (Gerente 

Executivo do INSS em Cuiabá/MT – Endereço Avenida Getúlio Vargas, 553, 

16° Andar) e cumprimento da decisão.Por não exceder a condenação o 

valor de 1.000 (mil) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à 

instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do 

NCPC/2015.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47816 Nr: 3595-90.2013.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Helder Bezerra Pinheiro Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 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$ 12,60 (doze reais e sessenta centavos), para cumprimento do 

segundo ato do mandado executório expedido nos autos, 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.: 43884 Nr: 3656-82.2012.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderlen Ferreira Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Arcanjo Dama Filho - 

OAB:4.482 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 10 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 8845 Nr: 1223-18.2006.811.0059

 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: Jorge Augusto de Oliveira, Oneide Simonette do Amaral, 

José Miguel Fernandes Naves, alcunha "Zezinho", João Milzanyr Esteves 

Galvão, Regiane Luz Oliveira Simonette, Cleuza Lopes Esteves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliana do Couto Cardone, Fabiana do Couto 

Ribeiro Cardone, Itamar Ribeiro da Silva, Maria do Carmo Couto Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clara Holleben Leite Muniz - 

OAB:5446, Derson Jales Costa Sales - OAB:3977, Jacy Holleben 

Leite - OAB:6.151-A, Joan Neto Barbosa Filho - OAB:41425/GO, 

Lourena Vieira de Oliveira Dávila - OAB:14063 - MT, Luiz Orione 

Neto - OAB:3.606-MT, Maria Arlene Pessoa Costa - OAB:15201 - MT, 

Naiara Andréa Peu da Silva - OAB:8460, Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenísio Alves Corrêa - 

OAB:2.400, Alexandre Peres do Pinho - OAB:8065 - MT, Antônio 

Carlos Xavier Filho - OAB:14543-B OAB/MT, Antonio Carlos Xavier 

Filho - OAB:14543-B/MT, Antonio João de Carvalho Junior - 

OAB:6232/MT, Jackson William de Arruda - OAB:6369/MT, Joaquim 

Luiz da Silveira - OAB:27356 - GO

 CERTIDÃO

Certifico a pedido do advogado Dr. Valter da Silva Costa – OAB/MT 

9704/A, que compulsando o sistema Apollo desta 1ª Vara, constatei que 

em 07/08/2006, foi protocolada a petição inicial, sendo que em 31/05/2016 

foi distribuída neste Juízo, a Ação Reivindicatór io nº 

1223-18.2006.811.0059, código 8845, com 66 laudas, valor da ação R$ 

210.000,00 (duzentos e dez mil reais), data do cálculo 28/07/2006, em que 

figura como Requerentes Cleuza Lopes Esteves, João Milzanyr Esteves, 

Jorge Augusto de Oliveira, Oneide Simonette do Amaral, José Miguel 

Fernandes Naves, Cleuza Lopes Esteves e Requeridos Juliana do Couto 

Cardone, Fabiana do Couto Ribeiro Cardone, Itamar Ribeiro da Silva, Maria 

do Carmo Couto Ribeiro, estando atualmente nesta secretaria, aguardando 

decurso de prazo de decisão proferida por Tribunal de Justiça deste 

Estado. Certifico ainda, que todas as informações constantes nesta 

certidão foram extraídas do sistema Apollo, e que não foi feita nos termos 

solicitado, em razão do processo mencionado, não ser tratar de 

execução.

O referido é verdade e dou fé.

 Porto Alegre do Norte/MT, 24 agosto de 2018.

Weslei Alves de Lima

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 96095 Nr: 388-10.2018.811.0059

 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): Zihuatanejo do Brasil - Açucar e Álcool S.A - 

Destilaria Gameleira, PAULO CESAR CAVALCANTE PUGLIESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO V. DE SOUZA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que nesta data o servidor da 

distribuição/protocolo da Comarca de Recife/PE, entrou em contato com 
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esta secretaria informando que até a presente momento, não consta 

distribuição de carta precatória enviada por este Juízo, para cumprimento 

naquela Comarca em nome das partes supra, e solicitou que fosse 

enviada novamente para as devidas providências. O referido é verdade e 

dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18198 Nr: 2045-65.2010.811.0059

 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: Pamela Campos da Cruz

 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:

 DESPACHO

Considerando que o pedido retro já foi deferido conforme fl. 198, intime-se 

a parte autora, no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob 

pena de extinção.

 Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19431 Nr: 3081-45.2010.811.0059

 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: Elza Teles da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo o recurso interposto.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos a instância superior independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53272 Nr: 2763-23.2014.811.0059

 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: Neiva Lacerda Alecrim, Wanderson Lacerda Espindula, 

alcunha "Tulinho", Eidilene Lacerda Espidula, Weber Junior Lacerda 

Espidula, Eygislaine Lacerda Espidula, Samila Lacerda Espidula, Samuel 

Lacerda Espidula

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Avenir Espidula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Cleiton Araujo de 

Medeiros - OAB:15107 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

 Com o objeto de ter contato com as partes e sanar quaisquer 

divergências no que tange a expedição de carta de adjudicação ou formal 

de partilha, designo audiência para o dia 18 de setembro de 2018, às 

13h30 (horário oficial de Mato Grosso), devendo comparecer o 

inventariante, a meeira e todos os herdeiros do falecido.

As partes serão intimadas pelos advogados constituídos.

 Ciência ao MPE.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18620 Nr: 2451-86.2010.811.0059

 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: Eliene da Silva Pereira Anselmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito ou requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo supra e nada sendo requerido, arquivem-se.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18984 Nr: 2807-81.2010.811.0059

 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: Edilia Lima Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59538 Nr: 3068-70.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXWELL ROGER DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que as correspondências foram devolvidas, conforme 

juntadas retro, manifeste-se a exequente no prazo de 10 dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 63700 Nr: 849-50.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R N B DE CARVALHO E CIA LTDA, RAIMUNDO 

NONATO BARROS DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, Renato 

Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Quanto ao teor da certidão do oficial de justiça retro, manifeste-se a 

exequente no prazo de 10 dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 22723 Nr: 2700-03.2011.811.0059

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Domingos de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se o inventariante, por edital, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 
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prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49184 Nr: 4894-05.2013.811.0059

 AÇÃO: Sobrepartilha->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ondina Maria de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio e Valdevino Batista da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wueiner Cruzeiro Assis Vilela 

- OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se a parte autora para, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciar o 

solicitado às fls. 142/143.

Com a juntada, intime-se a Fazenda Pública Estadual.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 17396 Nr: 1240-15.2010.811.0059

 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: Fernando Antonio Rodrigues Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Voine de Souza Néri 

- OAB:8740/A-MT, Miriam Lourenço de Oliveira - OAB:10363-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a petição retro (fls. 138/139), intime-se a parte autora, por 

meio de seu causídico, para, no prazo de 10 dias, manifestar aos autos 

informando endereço atualizado do requerente.

Aguarde-se o resultado da perícia médica.

Após, tornem os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18524 Nr: 2355-71.2010.811.0059

 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: Terezinha de Jesus Cavalcante Dorta

 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:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de aposentadoria por idade rural em face do 

INSS, ambos já qualificados nos autos.

O processo foi extinto sem resolução de mérito e a sentença foi anulada 

pela instância superior, retornando os autos à regular tramitação (fls. 

69/72).

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (fls.104/108).

Indeferimento administrativo acostado à fl. 109.

Impugnação nas fls. 115/124.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

 Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência exigido 

legalmente.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pelas partes, 

frisando que de acordo com o artigo 455 do NCPC, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e local da 

audiência designada.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 04 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 16H00MIM (HORÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40474 Nr: 209-86.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESdS, AFFS, YJFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNFdR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Considerando a certidão de fl. 52, abra-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 21442 Nr: 1676-37.2011.811.0059

 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: Zeli Tavares da Silva

 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:

 DESPACHO

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos a instância superior independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 3438 Nr: 552-97.2003.811.0059

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martini Combustíveis Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Tapirapé Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: selso lopes de carvalho - 

OAB:3556-B, Tiago Thoma Martins de Paula - OAB:11.954-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT

 Despacho

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20630 Nr: 1255-47.2011.811.0059

 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: Jose Braz da Silva

 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:

 DESPACHO

Considerando o transcurso do prazo solicitado, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 
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extinção.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 20185 Nr: 849-26.2011.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Nazaré Soares da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Tendo em vista a petição retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 dias, informar endereço atualizado, a fim de realizar o estudo social.

Aguarde-se o resultado da perícia médica.

Após, tornam -se os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 18926 Nr: 2749-78.2010.811.0059

 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: Placidio da Silva Ramos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Decisão

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora pleiteia a 

concessão do benefício de pensão por morte rural em face do INSS, 

ambos já qualificados nos autos.

Citada, a autarquia previdenciária apresentou contestação (fls. 102/110).

Impugnação às fls. 112/113.

Vieram-se os autos conclusos.

É o relato.

Decido.

Inexistindo matérias processuais pendentes de análise, declaro o feito 

saneado e como pontos controvertidos, fixo a comprovação do tempo de 

efetivo exercício de atividade rural no período de carência necessário do 

falecido e a condição de dependência da parte autora.

Defiro a produção de prova testemunhal conforme requerido pela parte 

autora, frisando que de acordo com o artigo 455 do CPC, cabe ao 

advogado da parte informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da 

hora e local da audiência designada.

DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 04 DE 

SETEMBRO DE 2018, ÀS 16H15MIM (HORÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO).

 Fixo o prazo de 15 dias para as partes apresentarem o rol de 

testemunhas.

Às providências para a realização da solenidade.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19426 Nr: 3078-90.2010.811.0059

 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: Eva Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro Del Nero Martins 

de Araújo - OAB:233292/SP, Luis Henrique Lopes - OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos a instância superior independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 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:

 DESPACHO

Considerando a certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 

10 dias, providenciar o recolhimento complementar da diligência do oficial 

de justiça, como também manifestar sobre a não localização do bem 

descrito na inicial.

Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53716 Nr: 3166-89.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Divino Rosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - 

OAB:29.918 - GO, Moises Ferreira Junior - OAB:46338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo o recurso interposto.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos a instância superior independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 51954 Nr: 1672-92.2014.811.0059

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Sousa Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Pereira dos Santos 

Schumaher - OAB:20605-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Altere-se o tipo de ação para Cumprimento de Sentença.

Defiro o pedido de fls. 103/104 e, consequentemente, remetam-se os 

presentes autos a contadoria judicial para que proceda a atualização do 

débito.

Com a vinda, tornem conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49338 Nr: 5036-09.2013.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco ABN Amro Real S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Luis Teixeira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11.876-A - MT, Flávio Neves Costa - OAB:12 

.406/MT, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Ante o teor da certidão retro, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 

(trinta) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Com o retorno, tornem conclusos.
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 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 52058 Nr: 1767-25.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Despacho

Em consulta ao sistema apolo, verifica-se que a parte autora não foi 

intimada da decisão de fls. 52/53.

Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

regularizar a representação do feito, juntando instrumento público de 

outorga de mandato, sob pena de extinção.

Transcorrido o prazo supra, tornem conclusos.

Outrossim, cadastre-se o patrono da requerida no sistema Apolo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44720 Nr: 616-58.2013.811.0059

 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: Damião Soares Luz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Recebo o recurso interposto.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art.1010, §1º, CPC).

Após, remetam-se os autos a instância superior independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1010, §3º, CPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45008 Nr: 826-12.2013.811.0059

 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: Firmino Alves Fernandes, alcunha "Péde Oleo"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Bichoffe de Oliveira - 

OAB:15.496-A, Wueiner Cruzeiro Assis Vilela - OAB:18969/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Defiro o derradeiro pedido e suspendo o processo, pelo prazo de 30 dias.

 Após, intime-se o autor para, no prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao 

feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78261 Nr: 1862-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorivan Costa de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA FERNANDES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SILVANIA FERNANDES SOUSA. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente ingressou em Juízo com a presente Ação 

de Regulamentação de Guarda Unilateral c/c Alimentos em desfavor da 

requerida

Despacho/Decisão: Cite-se a parte ré por edital, considerando que não há 

qualquer notícia do seu paradeiro.Determino que sejam realizados estudos 

psicosociais pela equipe disciplinar deste Juízo na residência do autor e 

em relação a ele e Anderson Fernandes Costa, num prazo de até 90 dias, 

devendo a Secretaria deste Juízo expedir as intimações necessárias num 

prazo de até 20 dias.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jonathas Costa 

Guimaraes, digitei.

Porto Alegre do Norte, 23 de agosto de 2018

Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 78261 Nr: 1862-50.2017.811.0059

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorivan Costa de Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA FERNANDES SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que afixei nesta data cópia do 

edital de ref:61 no quadro mural deste Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 47455 Nr: 3243-35.2013.811.0059

 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: Magno Pereira Simiano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO de Maria Natividade dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rhandell Bedim Louzada - 

OAB:9266 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Autos 3243-35.2013.811.0059 (código 47455)

Aqui se tem ação proposta por Magno Pereira Simeão em face de Espólio 

de Maria Natividade dos Reis em que se buscou o processamento de 

inventário de bens de pessoa falecida.

A inventariante assinou termo de compromisso e foi intimada para 

apresentar as primeiras declarações ou apresentar os temos para a 

condução do processo. A intimação em 19 de novembro de 2013, sem 

que, até a esta data, tenha manifestado-se.

Decido

O interesse público, umas das vertentes do interesse processual, rege o 

processo judicial. Isso porque, a existência do processo judicial e seu 

hígido desenvolvimento são bens públicos, pois, dentre outros vários 

motivos, movimentam a máquina do Poder Judiciário, trazendo enormes 

dispêndios de dinheiro e força de trabalho públicos.

Certamente, não se pode dizer que haja interesse público na manutenção 

de um processo em que a parte autora não comparece aos autos há mais 

de 4 anos, mesmo depois de devidamente intimada.

Em face do que foi dito, EXTINGO este feito, sem resolução do mérito, nos 

termo do artigo 485, VI, in fine, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários.

Porto Alegre do Norte (MT), 16 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 17337 Nr: 1181-27.2010.811.0059

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Destilaria Gameleira S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 1181-27.2010.811.0059 (código 17337)

Nestes autos, foi proferida sentença com que se reconheceu a prescrição 

de crédito tributário.

Tendo a parte a exequente apresentado Recurso de Apelação, 

encaminhem-se estes autos à Superior Instância, externando nossas 

homenagens.

Publique-se esta decisão na Imprensa Oficial.

Porto Alegre do Norte (MT), 9 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 52659 Nr: 2284-30.2014.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria de Oliveira Fontes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandra Maria de Oliveira 

Fontes - OAB:5187-A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2284-30.2014.811.0059 (código 52659)

Fixo prazo de 15 dias para que a parte exequente se manifeste nos autos, 

dizendo, especialmente, quanto a se houve o pagamento.

Se nada for dito, arquivem-se estes autos na condição de findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 9 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53275 Nr: 2766-75.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose de Sousa Luz Cruzeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Motogarças Comércio e Participações Ltda, 

Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaiceli Camarin Pietrobon - 

OAB:16897, Mário Sergio dos Santos Ferreira Junior - OAB:12622 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MONTEIRO DE 

MAGALHAES - OAB:8988/O

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que a sentença transitou em 

julgado sem a manifestação das partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 46431 Nr: 2238-75.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Elizeu Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 

OAB:5.913-B - MT

 Impulsiono os autos a fim de intimar a advogada nomeada para retirar da 

certidão de urh.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40707 Nr: 429-84.2012.811.0059

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

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:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53019 Nr: 2572-75.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN ALMEIDA DE ARAUJO 

- OAB:2523

 Transitada em julgado a sentença, a parte autora apresentou pedidos de 

cumprimento e liquidação de sentença.

Decido.

De proêmio, determino à Secretaria Judicial que promova o 

desentranhamento da petição contida às folhas 263/283, devendo ser 

realizada a distribuição do petitório como liquidação de sentença a ser 

processada em autos apartados, apensos ao presente feito, consoante 

preconiza o artigo 509, §1º, do Código de Processo Civil.

De outro norte, intime-se o requerido, mediante publicação do DJe, para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito 

exequendo, apresentado às folhas 255/261, frisando-se que o acaso não 

seja realizado o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 

10%.

Não efetuado o pagamento, expeça-se, independentemente de nova 

conclusão, mandado de penhora e avaliação, consoante previsto no artigo 

523, §3º, do Código de Processo Civil.

Porto Alegre do Norte/MT, 24 de agosto de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 45169 Nr: 991-59.2013.811.0059

 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: Diolina Ferreira Guerra

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raizza Sousa Matos Soares - 

OAB:14780/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a parte autora, conforme manifestação apresentada às 

folhas retro, informou que o recurso interposto pelo executado está 

pendente de análise pelo Tribunal Regional da 1ª Região, determino a 

suspensão da execução, devendo-se aguardar o deslinde do recurso 

interposto.

Porto Alegre do Norte/MT, 23 de agosto de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juiz Substituto em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 46431 Nr: 2238-75.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Elizeu Correia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Lúcia Viana Sales - 
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OAB:5.913-B - MT

 Autos n. 2238-75.2013.811.0059 (código 46431)

Ação Civil Pública

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Carlos Elizeu Correia

SENTENÇA

Relatório

Com estes autos, o Ministério Público apresentou pretensão de 

condenação de Carlos Elizeu Correia para impor-lhe obrigação de 

indenização por danos ambientais.

Na petição inicial, o autor alegou que o réu degradou o meio ambiente, 

desmatando parte da floresta amazônica. Disse que seria prova disso o 

auto de infração apresentado nos autos.

Ao final, pediu a condenação do réu na seguinte ordem: recomposição do 

ambiente degradado ou, se for o caso, compensação ambiental. 

Cumulativamente, pediu a condenação em indenização.

O réu foi citado por edital, sendo-lhe nomeado curador que apresentou 

contestação alegando a ausência de provas e pugnando pela 

improcedência do pedido.

Instados a se manifestarem sobre eventual interesse na produção de 

provas, as partes ficaram silentes.

Decido.

O feito comporta julgamento antecipado da lide, visto que não há pedido de 

produção de provas.

A pretensão deduzida na petição inicial merece acolhimento, eis que o 

Ministério Público apresentou auto de infração ambiental e demonstrou, 

com estudos realizados pelos técnicos daquele órgão, a extensão do 

dano.

Ademais, em matéria ambiental, a lei impõe ao poluidor, degradador a 

obrigação de provar a improcedência da ação. O que não ocorreu neste 

caso, pois o réu não foi localizado para ser citado, sendo que sua citação 

se deu por edital.

Dispositivo

Diante destas considerações, JULGO INTEIRAMENTE PROCEDENTE, nos 

termos do pedido inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, extinguindo o processo.

Sem custas.

Arbitro honorários advocatícios em favor da advogada nomeada para 

promover a defesa do réu, Maria Lúcia Viana Sales, no patamar de 2 URH, 

ônus este a ser suportado pelo Estado de Mato Grosso.

Transitada em julgada a sentença, arquivem-se estes autos na condição 

de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53623 Nr: 3079-36.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roque Stanislaski Babinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Mato-Grossenses S.A. - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Bruno Barroso - 

OAB:17205-A MT, Elton Vieira Santos - OAB:OAB/MT 18830-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3127-A/MT

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora apresente 

Contrarrazões ao recurso interposto.

Com a vinda da peça ou tendo decorrido o prazo, encaminhem-se estes 

autos à Instância Superior, externando nossas homenagens.

Porto Alegre do Norte (MT), 04 de maio de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50553 Nr: 460-36.2014.811.0059

 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 S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleibi Silva de Lacerda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Decido.Nestes autos, tem-se pretensão para busca e apreensão de bem, 

fundada num t í tu lo denominado “Cédula  de Créd i to 

Bancário”.Primeiramente, há que se dizer que não é cabível, em regra, 

arresto ou bloqueio de bens antes da citação, pois esta situação é 

autorizada apenas quando presentes circunstâncias específicas.O novo 

Código de Processo Civil eliminou os requisitos matérias para admissão de 

arresto, ao não repetir o que estabelecia o artigo 813 do Código Buzaid, 

mantendo, no entanto, a hipótese de arresto cautelar (artigo 301).Por outro 

lado, o fato de ter ficado consignado, no texto contido no artigo 854 do 

Código de Processo Civil em vigor, a possibilidade de realizar-se penhora 

“sem dar ciência prévia ao executado”, não afasta um dos postulados 

mais importantes de todo o sistema processual brasileiro (quiçá mundial) 

de que medidas invasivas do patrimônio alheio, mesmo quando 

implementadas pelo Poder Judiciário, devem ser precedidas de 

oportunização do contraditório e ampla defesa.Nessa medida, apenas 

quando a parte exequente apresentar elementos que demonstrem perigo à 

efetividade da execução, como medidas de dissipação dos bens pelo 

executado ou outros elementos que poderiam ensejar medidas 

acautelatórias, é que se poderia cogitar de arresto.Nestes termos, indefiro 

o pedido para bloqueio de bens pelo sistema BACENJUD.Sendo a diligência 

requerida pela parte autora incabível, há que se cogitar de ter havido a 

prescrição do crédito estampado na cédula de crédito objeto desta 

ação.Assim, fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora se 

manifeste quanto à possibilidade de ter havido a prescrição da pretensão 

de pagamento do valor objeto da Cédula de Crédito Bancário juntada aos 

autos.Porto Alegre do Norte (MT), 19 de abril de 2018.Marcos André da 

SilvaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 41779 Nr: 1506-31.2012.811.0059

 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: Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laudilina Lima Luz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT, Maria Lucilia Gomes - OAB:5835-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 1506-31.2012.811.0059 (Código: 41779)

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto à 

possibilidade de ter havido a prescrição da pretensão de pagamento do 

valor objeto da Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos.

 Porto Alegre do Norte (MT), 19 de abril de 2018.

Marcos André Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 50343 Nr: 297-56.2014.811.0059

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Araguaiatur Transportes e Turismo LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos 297-56.2014.811.0059 (código 50343)

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora se manifeste quanto à 

possibilidade de ter havido a prescrição da pretensão de pagamento do 

valor objeto da Cédula de Crédito Bancário juntada aos autos.

Porto Alegre do Norte (MT), 19 de abril de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 3617 Nr: 784-12.2003.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werner Wendland, Terezinha Wendland, Cleubert 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 717 de 805



Werner Wendland

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Soares da Silva, Júlio César Ribeiro, Auro 

Malta Pereira, Marcelo Alves Barreto, Adalto Malta Pereira, Luzia Cristina 

da Silva Pereira, Edvaldo Francisco dos Santos, GENESIS ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Flávio Teixeira Sanches - OAB:8455-B, Sandra 

Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:

 Impulsiono os autos para intimar as partes para fins de ciência da 

sentença proferida às folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 3617 Nr: 784-12.2003.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werner Wendland, Terezinha Wendland, Cleubert 

Werner Wendland

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Soares da Silva, Júlio César Ribeiro, Auro 

Malta Pereira, Marcelo Alves Barreto, Adalto Malta Pereira, Luzia Cristina 

da Silva Pereira, Edvaldo Francisco dos Santos, GENESIS ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Flávio Teixeira Sanches - OAB:8455-B, Sandra 

Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:

 Ação Civil

Autor: Werner Wendland, Terezinha Wendland, Cleubert Werner Wendland

Réu: Nilo Soares da Silva e Outros

Autos n. 784-12.2003.811.0059 (código 3617)

 SENTENÇA

 Relatório

Werner Wendland, Terezinha Wendland, Cleubert Werner Wendland 

propuseram esta ação com a finalidade de obter proteção possessória em 

face de Nilo Soares da Silva e Outros em razão de supostos atos 

praticados em detrimento de propriedade imóvel.

A ação foi proposta em 2003 e, por várias razões, não houve sentença 

proferida.

Em razão dessa circunstância, este Juízo determinou que a parte autora 

manifestasse se ainda existiria a lide, alertando que, caso houvesse 

silêncio, poderia haver extinção do feito.

Apesar de intimada, nada foi dito pela parte autora.

É o breve relatório. Passa-se à decisão.

A ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito.

Isso porque se a parte autora propôs a ação sob a premissa de que sua 

propriedade estaria sofrendo ameaça, NO ANO DE 2003 e tendo este 

Juízo buscado informações quanto a se ainda existiria a lide, dado o lapso 

temporal muito grande entre a apresentação da demanda e esta data, sem 

que se tenha proferido sentença e a parte autora não tendo se 

manifestado no prazo, é possível reconhecer a existência de 

superveniente ausência de interesse por desaparecimento da lide.

Dispositivo

Sendo assim, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO 

POR SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, NOS 

TERMOS DO ARTIGO 485, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos na condição de 

findo.

Porto Alegre do Norte (MT), 24 de novembro de 2017.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 3617 Nr: 784-12.2003.811.0059

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werner Wendland, Terezinha Wendland, Cleubert 

Werner Wendland

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilo Soares da Silva, Júlio César Ribeiro, Auro 

Malta Pereira, Marcelo Alves Barreto, Adalto Malta Pereira, Luzia Cristina 

da Silva Pereira, Edvaldo Francisco dos Santos, GENESIS ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amauri Martins Fontes - 

OAB:4837-A - MT, Flávio Teixeira Sanches - OAB:8455-B, Sandra 

Maria de Oliveira Fontes - OAB:5187-A- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA VIANA SALES - 

OAB:

 Vistos em correição, etc.

 Intimem-se as partes para que requeiram o que entender de direito.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1079 Nr: 690-69.2000.811.0059

 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: Destilaria Gameleira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CAVALCANTE - 

OAB:2.688TO, ANDRÉA SABIÃO DE SIQUEIRA - OAB:14673/PE, CARLO 

PONZI - OAB:6865/PE, GEORGE CLAUDIO CAVALCANTI MARIANO - 

OAB:14825/PE, Heber Renato de Paula Pires - OAB:137944, JOÃO 

BENTO DE GOUVEIA - OAB:, JOÃO BENTO DE GOVEIA - OAB:7366/PE, 

JOAO VICENTE JUNGMANN DE GOUVEIA - OAB:11427/PE, LEONARDO 

OSÓRIO DE MENDONÇA - OAB:15085/PE, MARCO TÚLIO PONZI - 

OAB:11681/PE, MARIA CARMEN JUNGMANN DE GOUVEIA - 

OAB:9914/PE, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242, VICENTE 

CAVALCANTI DE GOUVEIA FILHO - OAB:1811/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): EVENTUAIS INTERESSADOS , Telefone ( 

) -. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS, DA PRESENTE 

DECISÃO

Resumo da Inicial: Destilaria Gameleira ingressa em Juízo com pedido de 

concordata preventiva nos termos do artigo 157, inc. III, da Lei de 

Falências, Decreto-Lei nº 7661/45.

Despacho/Decisão: Autos n. 690-69.2000.811.0059 (código 1079)Nestes 

autos, tem-se concordata preventiva apresentada ao Poder Judiciário em 

2000.Contudo, desde 2009 não há qualquer manifestação nos autos e 

nem nos seus apensos.Apesar disso, há informações extraoficiais de que 

a sociedade empresária concordatária, Destilaria Gameleira, já teria sido 

totalmente dissolvida e seu patrimônio, totalmente partilhado.Por causa 

disso, determino que a Secretaria deste Juízo que cadastre no sistema 

Apolo todos os advogados que intervieram neste feito, devendo ficar as 

partes interessadas intimadas de tem o prazo de até 30 dias para 

manifestar qualquer interesse no feito, sob o risco de extinção.Publique 

também esta decisão por edital para intimação de eventuais 

interessados.Porto Alegre do Norte (MT), 17 de maio de 2018.Marcos 

André 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, Jonathas Costa 

Guimaraes, digitei.

Porto Alegre do Norte, 24 de agosto de 2018

Renata de Castro Cancian Molinet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 40407 Nr: 142-24.2012.811.0059

 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: Adelice Vieira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-B/MT, Marina Santana de Oliveira Souza - OAB:9.879 - 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, decorreu o prazo da parte autora 

sem manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 1079 Nr: 690-69.2000.811.0059

 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: Destilaria Gameleira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CAVALCANTE - 

OAB:2.688TO, ANDRÉA SABIÃO DE SIQUEIRA - OAB:14673/PE, CARLO 

PONZI - OAB:6865/PE, GEORGE CLAUDIO CAVALCANTI MARIANO - 

OAB:14825/PE, Heber Renato de Paula Pires - OAB:137944, JOÃO 

BENTO DE GOUVEIA - OAB:, JOÃO BENTO DE GOVEIA - OAB:7366/PE, 

JOAO VICENTE JUNGMANN DE GOUVEIA - OAB:11427/PE, LEONARDO 

OSÓRIO DE MENDONÇA - OAB:15085/PE, MARCO TÚLIO PONZI - 

OAB:11681/PE, MARIA CARMEN JUNGMANN DE GOUVEIA - 

OAB:9914/PE, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242, VICENTE 

CAVALCANTI DE GOUVEIA FILHO - OAB:1811/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, para os devidos fins, que afixei nesta data cópia do 

edital de fls.1055 no quadro mural deste Fórum.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 66831 Nr: 2027-34.2016.811.0059

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BRAZ TAVARES DIAS, Carla Cecilia Seixas 

Lopes Tavares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roger dos Santos Lopes - 

OAB:17379/MT, Tiago da Silva Machado - OAB:17908 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 Mesmo considerando estar o feito em situação de julgamento, tendo em 

conta que a parte embargante vem insistindo na designação de audiência 

de conciliação e para se evitar nulidade, com fundamento no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, designo audiência para tentativa de conciliação 

para o dia 12 de outubro de 2018, às 12h de Cuiabá, a ser presidida pelo 

conciliador judicial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 12345 Nr: 868-37.2008.811.0059

 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: Nilson Pereira de Castro

 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:

 Autos nº 868-37.2008.811.0059(Código: 12345)

Aqui se tem ação para concessão de benefício Previdenciário.

Analisando os autos, se verifica que há sentença de improcedência ás 

fls.69/71. Assim com a certidão de fls.84, foi interposto tempestivamente 

recurso de apelação.

Na sequencia contata-se da leitura do acórdão de n°. 

115014820114019199/MT-TRF 1° Região que foi dado provimento ao 

recurso de apelação, tendo aquele transitado em julgado em 20 de julho de 

2011.

Retornando os autos a juízo de origem, denota-se que a parte autora se 

manifestou a cerca da execução do referido acórdão, bem como 

apresentou planilhas dos cálculos, requerendo sua homologação e 

liquidação, porém, conforme a certidão de fls. 111, bem como a fls. 

116/117, os referidos embargos foram intempestivamente.

É o breve relatório.

A parte apresentou cálculos para fins de expedição de RPV e, citada a se 

manifestar, a parte requerida embargou intempestivamente a execução 

pretendida.

Sendo assim, conforme a decisão proferida de fls.116/117, a qual 

homologa a planilha acostada ao feito, DETERMINO ao senhor gestor 

cumprir as disposições insertas no artigo 535 § 3°do Código de Processo 

Civil.

Dessa forma, DETERMINO a Expedição de Alvará Judicial, observando-se 

os dados indicados na alusiva decisão de fls. 116/117.

Após o cumprimento da determinação supra, intime-se a exequente em 

prosseguimento e, nada sendo requerido no prazo de 15(quinze) dias.

Após tornar os autos conclusos.

Porto Alegre do Norte/MT, 14 de Maio de 2018.

Marcos André Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 1079 Nr: 690-69.2000.811.0059

 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: Destilaria Gameleira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Este Juízo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CAVALCANTE - 

OAB:2.688TO, ANDRÉA SABIÃO DE SIQUEIRA - OAB:14673/PE, CARLO 

PONZI - OAB:6865/PE, GEORGE CLAUDIO CAVALCANTI MARIANO - 

OAB:14825/PE, Heber Renato de Paula Pires - OAB:137944, JOÃO 

BENTO DE GOUVEIA - OAB:, JOÃO BENTO DE GOVEIA - OAB:7366/PE, 

JOAO VICENTE JUNGMANN DE GOUVEIA - OAB:11427/PE, LEONARDO 

OSÓRIO DE MENDONÇA - OAB:15085/PE, MARCO TÚLIO PONZI - 

OAB:11681/PE, MARIA CARMEN JUNGMANN DE GOUVEIA - 

OAB:9914/PE, Ronia Maria Barros Milhomem - OAB:8242, VICENTE 

CAVALCANTI DE GOUVEIA FILHO - OAB:1811/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 690-69.2000.811.0059 (código 1079)

Nestes autos, tem-se concordata preventiva apresentada ao Poder 

Judiciário em 2000.

Contudo, desde 2009 não há qualquer manifestação nos autos e nem nos 

seus apensos.

Apesar disso, há informações extraoficiais de que a sociedade 

empresária concordatária, Destilaria Gameleira, já teria sido totalmente 

dissolvida e seu patrimônio, totalmente partilhado.

Por causa disso, determino que a Secretaria deste Juízo que cadastre no 

sistema Apolo todos os advogados que intervieram neste feito, devendo 

ficar as partes interessadas intimadas de tem o prazo de até 30 dias para 

manifestar qualquer interesse no feito, sob o risco de extinção.

Publique também esta decisão por edital para intimação de eventuais 

interessados.

Porto Alegre do Norte (MT), 17 de maio de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 89546 Nr: 9036-13.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LdJFL, YFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO PETERSEM LUZ RIBEIRO - 

OAB:12781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora manifeste-se quanto à 

pretensão de prorrogação da suspensão do processo pedida pela parte 

ré.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 85735 Nr: 6589-52.2017.811.0059

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LdSS, GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Antes de decidir quanto ao pleito da parte autora, abra-se vista destes 

autos ao Ministério Público para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 84638 Nr: 5881-02.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LNR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJSdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME RIBEIRO RIGON - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de expedição do modo como requerido pela parte autora.

Assim, expeça-se ofício à "Fazeda Bang", em Canabrava do Norte/MT, 

requisitando o desconto pretendido e o depósito na conta apontada na 

petição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56953 Nr: 1549-60.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Samuel Costa Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE Porto Alegre do Norte

Gabinete da Segunda Vara

Considerando que foi apresentado recurso de apelação e tendo em conta 

que a parte executada não foi citada por não ter sido encontrda, 

encaminhem-se estes autos à Superior Instância, externando nossas 

homenagens.

Porto Alegre do Norte, 24 de agosto de 2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55801 Nr: 883-59.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de Associados do 

Araguaia e Xingu-Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUZINETE MARTINS, Ageu Oliveira Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre de Assis Rosa - 

OAB:19.077-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a suspensão do processo pedida pela parte autora com 

fundamento no artigo 921, III do Código de Processo Civil.

Arquivem-se estes autos na condição de provisório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55592 Nr: 751-02.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVAJATO AGUA DOCE, Ricardo Fernandes 

Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos apresentados pela parte exequente.

Assim, expeça-se ofício à Receita Federal do Brasil, requisitando as três 

últimas declarações de bens e rendas da parte executada.

Posteriormente, tornem os autos conclusos para realização da pesquisa 

junto ao sistema RENAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 65558 Nr: 1539-79.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jean Fabio Gonçalves Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Consta nestes autos recurso de apelação em que a parte exequente 

alegou haver equívoco na sentença porque, segundo alegou, o 

fundamento da extinção deveria ser o abandono da causa e não a 

ausência do recolhimento de custas.

 Decido.

Mantenho a sentença nos termos em que prolatada, eis que este Juízo 

está convencido da natureza jurídica de custas em relação ao montante 

devido aos oficiais de justiça para realização das diligências.

Ademais, este Juízo não foi motivado pelo vício alegado pelo recorrente 

quando diz que "juízes fazem isso para não intimar pessoalmente a parte", 

eis que este magistrado tem posicionamento firme quanto aos dois temas.

Assim, com fudamento no artigo 485, §7º do Código de Processo Civil, 

MANTENHO A SENTENÇA.

Considerando que a parte executada não foi citada, encaminhem-se estes 

autos à Superior Instância, ressaltando nossas homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 79635 Nr: 2788-31.2017.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisangela Junker Jardim Belle, Alexandre 

Belle

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana V. Borges Martins - 

OAB:13.994-A - MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta Eexecução de Título Extrajudicial, a parte exequente apresentou 

petição onde haveria formalizaçãço de um acordo entre si e a parte 

executada, pedindo, ao final, que este Juízo homologasse o acordo para 

surtir efeitos próprios.

Consta na petição a assinatura apenas da parte executada, sem sua 

assistência por advogado.

Decido.

Indefiro o pedido de homologação.

Isso se justifica pelo fato de a parte exequente ter falado em nome dos 

executados sem apresentar autorização, ou procuração para tanto. 

Ademais, a parte executada deveria dirigir-se ao Juízo representado por 

profissional de advocacia, sem o que representa ausência de capacidade 

postulatória.

Assim, não se pode homologar acordo quando há manifestação de 

apenas uma das partes.

Por outro lado, a manifestação da parte exequente indica que houve 

satisfação extrajudicial do direito objeto dos autos, sinaiizando a ausência 

superveniente de interesse processual.

Em face do exposto, EXTINGO O FEITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 

485, VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Ocorrendo o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos na condição de 

findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 62307 Nr: 240-67.2016.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOURA ALVES E SANTOS LTDA ME, 

Roolderlairon Moura Alves, KELLY TIESSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antonio Mari - 

OAB:15803- MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos apresentados pela parte autora.

Assim, expeça-se ofício à Receita Federal do Brasil, requisitando as três 

últimas declarações de bens e renda da parte executada.

Posteriormente, tornem os autos conclusos para realizzação da consulta 
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ao sistema RENAJUD.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64455 Nr: 1131-88.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Heulania Fagundes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria de Nazaret de Sousa Pires

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keytiane Severina de Freitas 

Ferreira - OAB:12481/B MT, Mário Sergio dos Santos Ferreira 

Junior - OAB:12622 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:12797/B

 Assim, com fundamento em tal dispositivo legal, suspendo o feito para 

que a parte autora promova, no prazo de até 15 dias a citação do banco 

credor e do afiançado, sob o risco de extinção do feito sem julgamento do 

mérito quanto ao pedido remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 55939 Nr: 957-16.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BRAZ TAVARES DIAS, CARLA CECILIA 

SEIXA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte exequente apresente o inteiro 

teor de cópia da matrícula atualizada relativa ao imóvel que pretende 

penhorar, sob o risco de ser indeferido o pedido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56963 Nr: 1558-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON ASSUNÇÃO DE SOUSA, Ailton 

Assunção de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte exequente apresentou petição de acordo entre si e a parte 

executada, pedindo homologação judicial, mas este Juízo acabou por 

reconhecer superveniente desistência da presente execução, extinguindo 

o feito.

Ocorre que a parte exequente apresentou Embargos de Declaração, tendo 

este Juízo esclarecido detalhadamente porque o pleito de homologação 

não poderia ser atendido judicialmente.

Na decisão quanto aos Embargos, este Juízo esclareceu que a 

homologação não poderia ser atendida porque a parte executada não 

estava representada por advogado quando a manifestação da pretensão 

de acordo foi apresentada nos autos, inviabilizando o conhecimento da 

pretensão.

Mesmo diante disso, a parte exequente apresentou recurso de apelação, 

pedindo a reforma da sentença.

Com fundamento no artigo 485, §7º do Código de Processo Civil, 

MANTENHO A SENTENÇA PELOS PRÓRPIOS FUNDAMENTOS.

Encaminhem-se estes autos à Superior Instância, externando nossas 

homenagens.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 96775 Nr: 788-24.2018.811.0059

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO AMARO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUÍZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE SOUSA E SILVA 

CONDÃO MILHOMEM - OAB:21104/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Acolho o pedido para conversão do rito, passando a demanda ser 

disciplinada como "Ação de Consignação em Pagamento", tendo como 

autor PEDRO AMARO DA COSTA e réus GILVAN SOUSA MESQUITA e 

Bradesco S.A.

Autorizo o depósito judicial do montante objeto do pedido, desde que 

atualizado suficientemente para saldar a dívida.

Comprovado o depósito judicial atualizado, fica desde já determinada a 

expedição de ofício à (s) entidade (s) responsável (is) pela anotação de 

negativação do nome do autor, requisitando a retirada do gravame, sob o 

risco de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00.

Após a expedição dos ofícios, citem-se os réus, sendo a instituição 

bancária por carta precatória e o senhor Gilvan, por edital.

Ao final, encaminhem-se os autos ao distribuidor para as alterações 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57134 Nr: 1655-22.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCA REPRESENTAÇÕES AGROPECUARIA 

LTDA, Jorge Luiz Cunha Teodoro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nestes auttos, proferiu-se sentença de extinção do feito sem resolução 

do mérito com base na morte de um dos executados, ao fundamento de 

que a morte teria se dado antes do ajuizamento do feito.

O autor apresetou recurso de apelação, aduzindo que este Juízo teria 

desacertado ao julgar a demanda porque deveria ter acolhido o pedido de 

citação de herdeiros.

Decido.

 A sentença merece retratação. Isso porque, mesmo que se mantivesse a 

sentença pelos fundamentos que a sustentaram, a ação não poderia ser 

extinta em razão da existência da outra parte executada, a sociedade 

empresária.

Em relação ao executado morto, em que pese este Juízo estar convencido 

da justiça da sentença, para se prestigiar a instrumentalidade do 

processo, há de se permitir que o exequente litigue em face de eventuais 

hereiros, aproveitando este processo, pois, nada impediria que se 

propusesse nova demanda em face deles.

Por causa de tudo isso, com fundamento no artigo 485, §7º do Código de 

Processo Civil, RETRATO-ME DA SENTENÇA PROFERIDA para autorizar o 

prosseguimento do feito.

Fixo prazo de até 15 dias para que a parte exequente apresente as 

pretensões que tiver em relação à executada, sociedade empresária, e 

aos herdeiros, sob o risco de arquivamento do feito na condição de findo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 56914 Nr: 1522-77.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marli Aparecida Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tome 

Wichoski - OAB:65.216 - PR, Gislaine Crispim de Faria Cruz - 

OAB:OAB/MT 16. 988, Juliana Garcia Rigolin - OAB:18.067 - MT, 

Louise Rainer Pereira Gionedis - OAB:16.691-A - MT, Maria Amelia 

C. Mastrorosa Vianna - OAB:16555-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fixo prazo de até 15 dias para que a parte autora apresente cópia da 

matrícula do imóvel atualizada, considerando que aquela apresentada aos 

autos foi emitida em 2015.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 59349 Nr: 2951-79.2015.811.0059

 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: Helyelma Fernandes da Silva Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Ricardo Gomes Pimenta 

- OAB:20.613-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 Cumpra a Secretaria deste Juízo a decisão já exarada, arquivando os 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 60642 Nr: 3617-80.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEURIVAL DA SILVA AGUIAR, Tiago 

Aparecido de Melo Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:16.691-A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos apresentados pela parte autora.

Assim, expeça-se ofício à Receita Federal do Brasil requisitando as três 

últimas declações de bens de renda da parte executada.

Posteriormente, tornem os autos conclusos para realização das pesquisas 

nos sistema ANOREG e RENAJUD.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 57391 Nr: 1781-72.2015.811.0059

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JOSE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz C. N. Ribeiro - 

OAB:12.560 - MT, Marcelo Alvaro C. N. Ribeiro - OAB:15.445 - MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a sentença proferida nestes autos foi sem resolução 

do mérito e tendo em conta que a parte autora cumpriu do despacho 

exarado por este Juízo, mesmo que tenha sisdo apenas em sede de 

recurso, com fundamento no artigo 485, §7º do Código de Processo Civil, 

RETRATO-ME DA SENTENÇA para autorizar o prosseguimento deste feito, 

em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas.

Assim, determino o encaminhamento destes autos ao distribuidor para que 

seja substituido o polo passivo do feito, permanecendo apenas Fábio José 

de Oliveira, cuja qualificação foi indicada no contrato de cédula bancária 

apresentada com o recurso de apelação.

Após, cite-se o novo devedor.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 43465 Nr: 3210-79.2012.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darcy Santos da Silva, vulgo "Filho do 

Manelão"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14.724-B, Armando Martins da Silva Neto - OAB:17974 -MT

 Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva contida na 

denúncia para o fim de ABSOLVER o acusado DARCY SANTOS DA 

SILVA, já qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas, o 

que faço com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal. Ciência ao 

Ministério Público e à Defesa.Após o trânsito em julgado, expeça-se a 

certidão e arquivem-se o presente feito com as anotações e baixas de 

estilo, procedendo-se as comunicações estabelecidas pela 

CNGC.Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 59022 Nr: 2766-41.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Gilberto Louredo da Silva - 

OAB:14326-B/MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a exordial acusatória, para ABSOLVER JAIR PEREIRA LIMA 

das sanções descritas no artigo 21, do Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de 

fato) e CONDENÁ-LO nas penas do artigo 147, do Código Penal (ameaça), 

com implicações da Lei nº 11.340/06.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49541 Nr: 5214-55.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wanderli Pereira de Araújo, Vulgo " Cartirinha"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 (...)À VISTA DO EXPOSTO, DECLARO extinta a punibilidade do acusado 

WANDERLI PEREIRA DE ARAÚJO, em face da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e art. 109, 

inciso VI, ambos do Código Penal.Considerando que o advogado nomeado 

Dr. Wueiner Vilela atuou em fases distintas da instrução criminal (fls. 76, 

81 e 87/89), condeno o Estado do Mato Grosso ao pagamento de 

honorários advocatícios em 08 (oito) URHs. Outrossim, deixo de fixar 

honorários ao Dr. Amauri Martins Fontes, em virtude de já terem sido 

arbitrados (fl. 67).Ciência ao Ministério Público e a defesa.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 19769 Nr: 460-41.2011.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jodeir Luiz da Costa, vulgo "Feio"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelton Schwingel - 

OAB:14175-A/MT

 (...).À VISTA DO EXPOSTO, DECLARO extinta a punibilidade do acusado 

JODEIR LUIZ DA COSTA, em face da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e art. 109, 

inciso V, ambos do Código Penal.Considerando que o advogado nomeado 

Dr. Nelton Schwingel atuou durante toda a instrução criminal, condeno o 

Estado do Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios em 10 

(dez) URHs.Ciência ao Ministério Público e à Defesa.Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de estilo.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53579 Nr: 3036-02.2014.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Mariano dos Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 (...)À VISTA DO EXPOSTO, DECLARO extinta a punibilidade do acusado 

HÉLIO MARIANO DOS REIS, em face da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e art. 109, 
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inciso VI, ambos do Código Penal.Considerando que o advogado nomeado 

Dr. Dianatan Ferreira Jorge atuou durante toda a instrução criminal, 

condeno o Estado do Mato Grosso ao pagamento de honorários 

advocatícios em 10 (dez) URHs.Ciência ao Ministério Público e à 

Defesa.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas de estilo.P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 49110 Nr: 4820-48.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Avilo Alves Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 SENTENÇA - Vistos em Correição, conforme Ofício nº 228/2018 originário 

da Corregedoria-Geral de Justiça.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por intermédio de 

seu representante nesta Comarca, ofereceu denúncia em desfavor de 

AVILO ALVES RIBEIRO, já devidamente qualificado nos autos, 

imputando-lhe a prática do crime tipificado no artigo 147, caput, c/c art. 61, 

inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com implicações da Lei n. 

11.340/2006.

Consta da exordial acusatória que, no dia 14/07/2013, por volta das 

00h07min, no Bar do Domingão, em São José do Xingu/MT, o denunciado 

ameaçou verbalmente de causar mal injusto e grave à sua 

ex-companheira ROSILAINE MARTINS DE ARAÚJO.

A denúncia foi recebida no dia 11.03.2016 (fl. 57). Devidamente citado (fl. 

63), o acusado apresentou resposta à acusação por intermédio da 

Defensoria Pública deste Estado (fls. 69/70).

Realizada a instrução processual, foram colhidas as declarações da vítima 

(fls. 84/85). Em audiência de continuação, foi decretada a revelia do 

acusado nos termos do art. 367 do CPP e colhida as declarações da 

testemunha (fls. 115/116).

Em sede de alegações finais orais, o Ministério Público requereu a 

condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 121/122). A defesa, 

de igual modo, pugnou pela absolvição do acusado, nos termos do artigo 

386, inciso VII, do CPP (ref. 126/129).

 É o relatório.

Decido.

Considerando a ausência de preliminares e presença dos demais 

pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

 Com efeito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de 

ocorrência (fls. 06/07). A autoria delitiva, por seu turno, restou 

comprovada pelas declarações da vítima e da testemunha colhidas 

durante a instrução criminal.

A vítima Rosilaine Martins de Araújo declarou, em juízo: “(...) que convivia 

com o acusado; que era casada com ele; que conviveram 

aproximadamente uns três anos; que não teve filhos; que, no início, o 

relacionamento tranquilo; que, após um ano, o acusado começou a querer 

lhe bater, vindo para cima; (...) que o acusado dizia que, se a declarante 

contasse que ele lhe agredia, iria matá-la; que tomou coragem e separou 

do acusado; que não sabe se o acusado possuía arma de fogo; que o 

acusado lhe ameaçava de matar com arma branca; que tinha medo do 

acusado, porque ele ameaçava bastante; que, quando separou, o 

acusado foi na casa de sua mãe para lhe matar; que, no dia dos fatos, 

estava com a irmã em uma festa; que na época já estava separada; que já 

havia um ano; que o acuado chegou na festa; que estava dançando junto 

com as irmãs e umas amigas; que o acusado tentou lhe agredir; que o 

irmão não deixou; que depois disso foi embora; (...) que o acusado deu um 

soco no irmão da declarante; que o acusado não estava embriagado; (...) 

que o acusado lhe agrediu por qualquer coisa, incluindo, ciúmes; (...) que, 

após os irmãos irem para cima do acusado, ele foi embora da festa; que, 

após, retornou armado; que, neste momento, já tinha ido embora; que o 

acusado mostrou o volume, induzindo estar armado; que não viu a arma; 

(...) que o acusado nunca respeitou as medidas protetivas; que o acusado 

sempre tenta lhe agredir; que já foi várias vezes na delegacia, mas não 

providenciaram nada; (...) que o acusado não liga para a declarante; que 

no outro número ele ligava; que mudou de número; que o acusado não 

bebia bebida alcoólica; (...) que o acusado, do nada, ficava irritado; (...) 

que o acusado, por ciúmes, acertou-lhe uma enxadada na perna; (...) que 

outra vez o acusado deu um soco no olho, que ficou roxo (...)” – 

declaração gravada em mídia digital – fl. 85.

A informante Elaine Martins Araújo afirmou, em juízo: “(...) que estavam em 

uma festa, quando o acusado chegou ameaçando a vítima; que o seu 

irmão defendeu a vítima; que o acusado queria bater na vítima; que o 

acusado sempre dizia que tinha uma arma; que nunca viu; que ele dizia 

que tinha munições; (...) que o acusado empurrou a vítima; que entraram 

no meio; que o acusado foi embora dizendo que iria buscar uma arma; que 

ficou do lado de fora e, posteriormente, foi embora; que o acusado, 

quando voltou, disse para a declarante que iria matar a vítima; que o 

acusado disse que a arma estava dentro da meia; que, nesta hora, a 

vítima já tinha ido embora (...)” – declaração gravada em mídia digital – fl. 

116.

Nesse contexto, observa-se que o delito de ameaça está caracterizado, 

na medida em que o acusado disse à vítima que iria matá-la, isto é, 

ameaçou-a, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

 Importante registrar que, em crimes dessa natureza, cometidos às 

escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, possuindo 

credibilidade e valor relevante à condenação quando corroboradas pelas 

demais provas dos autos.

 Ficou evidenciado, também, o fundado temor da vítima, necessário para 

caracterização do delito de ameaça, o que ficou mais que evidente, 

conforme declarações perante este juízo (CD – fl. 85).

Assim, comprovadas a materialidade e autoria delitiva do crime de ameaça, 

não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

exordial acusatória, para condenar AVILO ALVES RIBEIRO nas sanções 

do art. 147, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal 

(ameaça) com implicações da Lei nº 11.340/06.

Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes 

do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda:

Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, visto que o 

acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. 

Sobre os antecedentes, tem-se que o réu é tecnicamente primário 

(consulta ao sistema Apolo). A conduta social e a personalidade sem 

elementos nos autos para valorá-las. Os motivos, as circunstâncias e 

consequências do crime são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o 

comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando que todas as circunstâncias judiciais são 

favoráveis ou neutras, fixa-se a pena-base em 01 (um) mês de detenção, 

no mínimo legal.

Na segunda fase, verifica-se a presença da agravante prevista no artigo 

61, inciso II, alínea “f”, uma vez que o acusado prevaleceu-se de relações 

domésticas.

Destarte, reconhecida a agravante majoro a reprimenda em um mês, 

tornando-a provisoriamente em 02 (dois) meses de detenção.

Na terceira fase, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição, 

torno a reprimenda em 02 (dois) meses de detenção.

O regime prisional inicial deve ser o aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, 

alínea “c”, do Código Penal.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 

direitos, porque o crime em apreço foi cometido mediante grave ameaça, 

não cumprindo, assim, o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Nesse sentido, o julgado: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COMETIDOS EM 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. (…) SUBSTITUIÇÃO 

DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 

IMPOSSIBILIDADE. DELITOS COMETIDOS COM VIOLÊNCIA E GRAVE 

AMEAÇA. VEDAÇÃO PREVISTA NO INCISO I DO ARTIGO 44 DO CÓDIGO 

PENAL. (…) 1. Hipótese quem que o recorrente foi condenado por ofender 

a integridade corporal de sua companheira, agredindo-a fisicamente, 

causando-lhe lesões corporais de natureza leve, bem como por ameaçá-la 

de causar-lhe mal injusto e grave. 2. O Tribunal a quo, ratificando o édito 

condenatório, vedou a substituição da pena privativa de liberdade imposta 

em desfavor do agravante, a despeito desta ter sido fixada em patamar 

inferior a 4 (quatro) anos, em razão do delito ter sido praticado com 

emprego de violência e grave ameaça, o que por si só, obsta a concessão 

do aludido benefício, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. (…).” (STJ, 

AgRg no AREsp 733.395/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 

julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015).

Por fim, levando em conta que o acusado preenche os requisitos objetivos 

e subjetivos do artigo 77, do Código Penal, visto que a pena final ficou em 
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patamar inferior a 02 anos, não é reincidente em crime doloso e as 

circunstâncias judiciais são favoráveis ou neutras, concede-se a 

suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, devendo 

cumprir as condições a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Sobre o tema, o precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO CRIMINAL – 

LESÃO CORPORAL EM AMBIÊNCIA DOMÉSTICA – INSURGÊNCIA DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO – SUPOSTA ERRONIA NA SUBSTITUIÇÃO DA PENA 

PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – CRIME 

PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA – ÓBICE DO ARTIGO 44, I, DO CÓDIGO 

PENAL E ARTIGO 17 DA LEI MARIA DA PENHA – NÓDOA VERIFICADA – 

REMOVIDA A VERBERADA SUBSTITUIÇÃO – SUSPENSÃO CONDICIONAL 

DA PENA APLICADA DE OFÍCIO – APELO PROVIDO. (...) Admite-se a 

suspensão condicional da pena ao condenado à pena não superior a 02 

[dois] anos não reincidente em crime doloso, notadamente quando as 

circunstâncias judiciais assim recomendarem e for vedada a substituição 

por restritivas de direito.” (TJ/MT, Ap 117178/2016, DES. ALBERTO 

FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 

05/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016).

Disposições finais:

Levando em conta a pena aplicada e o regime fixado, como também 

considerando o fato de que o acusado possui endereço fixo nesta 

comarca, o que evidencia a inexistência dos requisitos da prisão 

preventiva, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Isento-o do pagamento de custas processuais, por ser pobre na forma da 

Lei e especialmente por ter sido patrocinado pela Defensoria Pública 

(artigo 3º, inciso II, da Lei Estadual nº 7.603/2001).

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, tem-se que o 

tempo de prisão provisória não alterará o regime inicial de cumprimento de 

pena do acusado, consignando que a detração penal será realizada 

oportunamente pelo juízo da execução penal.

No concernente à reparação de danos (art. 387, inciso IV, do CPP), 

observa-se que o tema não foi debatido durante a instrução criminal, o que 

inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual 

deixo de reconhecer tal valor indenizatório.

Intime-se a vítima na forma do artigo 201, §2º, do Código de Processo 

Penal.

Após o trânsito em julgado, deixo de lançar o nome do réu no rol dos 

culpados ante a revogação do artigo 393, do Código de Processo Penal. 

Expeça-se guia de execução penal definitiva e encaminhe-se ao juízo de 

execução competente. Comuniquem-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para 

fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, aos Institutos de 

Identificação Criminal e ao Cartório Distribuidor desta Comarca para as 

anotações pertinentes, arquivando-se, em seguida, os presentes autos 

com as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 106226 Nr: 6160-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nedino Gregório da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIVALDO PEREIRA DA SILVA - 

OAB:17795/O

 Apresentada a resposta escrita, 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 14h30 (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.

 Requisite-se o réu, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 105194 Nr: 5579-36.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raylan dos Reis Maciel, Igor Matheus Pereira 

Campos, vulgo "Zé Pequeno", Breno Felipe Pereira Campos, Denubes 

Rodrigues de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALITA SANTANA COSTA - 

OAB:19324/B, Tiago Ferreira de Morais - OAB:22588/O

 Autos de nº. 5579-36.2018.811.0059 (código 105194)Nestes autos, o 

Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Raylan dos Reis 

Maciel, Igor Matheus Pereira Campos, Breno Felipe Pereira Campos Matos 

e Denubes Rodrigues de Souza, pela prática, em tese, de delitos 

tipificados nos artigos 33, caput e, 35, caput, da Lei 11.343/2006, 

cumulados com o artigo 69 do Código PenalRECEBO A DENÚNCIA e, na 

sequência, determino que o réu seja citado e intimado para 

comparecimento na audiência de instrução e julgamento no dia 01 de 

outubro, às 16h00min, horário oficial de Cuiabá/MT.Intime-se para 

comparecimento à audiência o Ministério Público, a Defensoria Pública e os 

defensores dativos nomeados por este Juízo.Intimem-se os acusados 

RAYLAN MACIEL e BRENO FELIPE, devendo, ainda, ser solicitada sua 

escolta à Cadeia Pública Local.Expeça-se mandando de intimação para o 

IGOR MATHEUS, bem como a respectiva requisição a Penitenciária da 

Comarca de Água Boa/MT.Intimem-se as testemunhas arroladas pelas 

partes.Requisite-se a presença dos policiais militares arrolados pelo 

Ministério Público para serem ouvidos como testemunhas da 

acusação.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Porto Alegre do Norte 

(MT), 24 de agosto de 2018.Daniel de Sousa CamposJuiz em Substituição 

Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48973 Nr: 4690-58.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Nunes Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murilo Souza Guimaraes - 

OAB:12681-A - MT

 INTIMO a defesa do réu OSVALDO NUNES GOMES, por intermédio de seu 

advogado, Dr. Murilo Souza Guimarães - OAB/MT nº 12681-A, para 

apresentar o endereço atualizado e telefone para contato da testemunha 

Reni Baioco.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 48609 Nr: 4361-46.2013.811.0059

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão dos Santos Lima, alcunha "Adãozinho"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jodacy Gaspar Dantas - 

OAB:10993/MT

 INTIMO a defesa do réu ADÃO DOS SANTOS LIMA, vulgo "Adãozinho", 

por intemédio de seu advogado, Dr. Jodacy Gaspar Dantas - OAB/MT nº 

10993 para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se tem ou não 

interesse na continuidade deste feito.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 47667 Nr: 3444-27.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Izanildo Pereira Lucas, ´popular "Boy"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wueiner Cruzeiro Assis 

Vilela - OAB:18969/GO

 Vistos em Correição, conforme Ofício nº 228/2018 originário da 

Corregedoria-Geral de Justiça.

Considerando a certidão retro (fl. 61), abra-se vista ao MPE para 

manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 44334 Nr: 294-38.2013.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Silva Estevam, alcunha "Tó"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denuélita Bispo dos Santos - 

OAB:17.569-B

 SENTENÇA

Trata-se de ação penal proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO em face do acusado ANTÔNIO CARLOS SILVA 

ESTEVAM, devidamente qualificado nos autos, dando-o como incurso nas 

sanções dos artigos 129, §9º, 147 e 329, todos do Código Penal

É o breve relatório.

Decido.

Da análise detida dos autos, verifica-se a pretensão punitiva estatal está 

prescrita, conforme a seguir será demonstrado.

Com efeito, o artigo 119, do Código de Processo Penal, estabelece que, no 

caso de concursos de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a 

pena de cada um, isoladamente.

No caso em tela, os tipos penais tem a seguinte pena em abstrato máxima: 

lesão corporal: 03 anos; ameaça: 06 meses; resistência: 02 anos, por 

conseguinte, a prescrição ocorrerá em 08 (oito) anos, nos termos do 

artigo 109, inciso IV, do Código Penal. Todavia, segundo o artigo 115, do 

Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o 

criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na 

data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Segundo o documento de fl. 60, o acusado nasceu em 18.05.1992, 

possuindo na data dos fatos 20 anos, motivo pelo qual o prazo 

prescricional deverá ser reduzido pela metade, consumando-se em 04 

anos.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico que, desde a data 

do recebimento da denúncia (17.03.2014 – fl. 60) até a presente data, 

passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Conclui-se, então, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva 

estatal, devendo ser reconhecida a prescrição com base na pena em 

abstrato.

À VISTA DO EXPOSTO, DECLARO extinta a punibilidade do acusado 

ANTÔNIO CARLOS SILVA ESTEFAM, em face da ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva estatal, com fulcro nos artigos 107, inciso IV e art. 

109, inciso IV, ambos do Código Penal.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas de 

estilo.

P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 33 Nr: 1013-74.2000.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Pinto de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odília Aparecida Prudêncio - 

OAB:321.502 - SP

 Autos n. 1013-74.2000.811.0059 (código 33)

Consta dos autos a juntada do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça 

do Mato Grosso, em que foi concedida a ordem ao Habeas Corpus 

impetrado em favor do paciente Jairo Pinto de Brito, tendo sido 

determinada a expedição do contramandado de prisão em seu favor, bem 

como fixadas medidas cautelares diversas da segregação.

 Diante disso, determino a imediata expedição do contramandado de prisão 

em favor do réu JAIRO PINTO DE BRITO, bem como determino a expedição 

de Carta Precatória à Comarca de Sertãozinho/SP, encaminhando cópia 

integral do referido acórdão, para que aquele Juízo fiscalize o 

cumprimento das medidas cautelares impostas.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 24 de agosto de 2018.

Daniel de Sousa Campos

Juiz em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 56021 Nr: 1014-34.2015.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a 

exordial acusatória, para condenar VALDECI RODRIGUES DA SILVA nas 

sanções do artigo 147, do Código Penal (ameaça) e artigo 21, do 

Decreto-Lei n. 3.688/41 (vias de fato) e com implicações da Lei nº 

11.340/06.(...)

Comarca de Porto dos Gaúchos

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 049/2018/DF

 O Doutor Rafael De pra Panichella, Juiz Substituto e Diretor do Foro da 

Comarca de Porto dos Gaúchos, Estado de Mato Grosso, e no uso de 

suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Rogério Dorneles do Nascimento, 

matrícula nº 32.626, Gestor Judiciário, estará afastado de suas funções 

no período de 27 a 28/08/2018, onde participará de treinamento do PJE no 

Polo de Juína/MT.

 CONSIDERANDO ainda , que estará afastado de suas funções no período 

de 31/08/ 2018 e 03/09/2018, por estar em gozo de compensatória.

RESOLVE:

Designar a servidora Guisela Isernhagen Tonholo, matrícula nº1469, 

Técnica Judiciária, para responder cumulativamente ao seu cargo a 

função de Gestora Judiciária Substituta, sem prejuízo de suas funções no 

período de 27, 28, 31/08/ 2018 e 03/09/2018.

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, 24 de Agosto de 2018

RAFAEL DEPRA PANICHELLA

Juiz Substituto e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11740 Nr: 685-21.2010.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alvari Ortiz Bandeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Alves de Oliveira - 

OAB:8.083/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO do réu, na pessoa do advogado, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação do Ministério Público, no prazo 

legal.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13471 Nr: 1219-28.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Certifico a INTIMAÇÃO do denunciado, na pessoa de seu advogado, 

acerca da expedição da carta precatória para a Comarca de Juara-MT e 

Nova Mutum-MT, deprecando a OITIVA das testemunhas Tatiana 

Madergan Saraiva e Leonisio Stumm, para que possam acompanhar o 

cumprimento das diligências perante aqueles juízos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42819 Nr: 1735-04.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nubia Gama Oleskowics

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Eloi de Marães, representado por 

Solange de Marães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a requerente na pessoa de seu advogado para manifestar-se no 

prazo legal acerca da certidão da oficiala de justiça juntada na ref. 17, 

onde informa que não localizou o requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22063 Nr: 183-43.2014.811.0019

 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: Henrique Manuel Mendes Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neire Medeiros Bergamaschi, Paulo Roberto 

Junior Bergamaschi, Simoni Bergamaschi da Fonseca, Patrícia Bergamashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sílvia Cristina Giraldelli - 

OAB:12.854/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Márcio Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Simoni 

Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Portanto, considerando o exaurimento da fase processual de indicação 

de provas, sobretudo porque as partes foram regularmente cientificadas 

de todos os atos processuais a serem praticados, nos termos e formas 

legais, INDEFIRO o pedido da requerida acostado às fls. 319/320, de modo 

que mantenho o regular processamento do feito.Ainda, nem há que se 

falar que a audiência foi remanejada por conta da parte autora e, por isso, 

abriria prazo para aditamento de testemunhas, sendo certo que a 

instrução não ocorreu em oportunidade passada em virtude da própria 

parte requerida.No que tange à alegação em petição de fl. 321/322 de que 

Neire Medeiros não foi devidamente citada, insta informar que tal matéria é 

vencida, considerando que a parte já compareceu nos autos, inclusive 

apresentando defesa, rol de testemunhas e todos os demais atos 

atinentes. Logo, apenas para consolidar e deixar expresso nestes autos, 

a parte Neire se encontra devidamente citada, sendo que o único ato 

pendente nestes autos é a audiência de instrução.No mais, à vista das 

razões apresentadas pelo autor às fls. 321/322, REDESIGNO A 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO para 25 de Outubro de 2018, 

às 14h30min, devendo a i. Secretaria deste juízo proceder com as 

respectivas comunicações/intimações. Intime-seCumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Porto dos Gaúchos /MT, 23 de 

agosto de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43722 Nr: 2283-29.2018.811.0019

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:OAB/MT 9.110, Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da requerente e 

CONCEDO liminar de tutela de urgência de natureza cautelar, para, apenas 

e tão somente, DETERMINAR:•O arresto dos semoventes, nos endereços 

indicados pela requerente, permanecendo os animais, no local onde se 

encontrarem, sendo que a venda de tais animais deverão ocorrer somente 

com a autorização judicial;•Bloqueio, via Renajud, dos veículos em nome 

do requerido, tão somente para transferência;•Registro de protestos nas 

fichas sanitárias junto ao INDEA;INDEFIRO, por ora, o pedido de entrega de 

50% (cinquenta por cento) do capital para a requerente, pois seria 

antecipação de partilha de bens, sem previa instrução processual.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38327 Nr: 2705-38.2017.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Welinton Lopes Gomes de Souza, Juliano 

Cézar Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Desta feita, entendo que a necessidade da custódia cautelar restou 

demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos, inclusive 

verifico que não houve nenhuma modificação substancialmente fática 

desde a data da decisão que decretou a segregação cautelar, razão pela 

qual INDEFIRO o pedido de relaxamento, porque regular/legal as prisões, e 

MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA dos acusados tais como foram 

lançadas.Notifiquem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25692 Nr: 759-02.2015.811.0019

 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: Evandro Batista Gianezini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hassuda Comércio e Atacadista e 

Representações LTDA ME, Carlos Ernesto Augustin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nadja Laura Pleutim de Deus - 

OAB:10382/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ulisses Duarte Júnior - 

OAB:7459-A/MT, Vanderlei Nezzi - OAB:8452/MT

 Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no 

mérito, DOU-LHES PROVIMENTO, para SANAR a OMISSÃO apontada, e 

assim CONDENAR a parte requerente ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios em favor da parte requerida, que fixo em 10% 

(dez por cento), a ser calculado com base no valor atualizado da causa 

(art. 85, §2º, do CPC). No mais, MANTENDO incólumes os demais termos 

da sentença de ref. 61. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28071 Nr: 300-63.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Maria Pereti de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Tendo em vista o retorno dos autos, intime-se a parte autora para, 

querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 
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entender de direito.

 Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos o ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31441 Nr: 1826-65.2016.811.0019

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cosme Paulo Nogueira-Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Antonio Paulo Nogueira, Espólio de 

Joaninha da Rocha Nogueira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Analisando detidamente os autos, verifico pendências acerca da devida 

regularização processual, sobretudo porque alguns herdeiros sequer 

foram citados/cientificados da presente abertura do inventário dos bens 

deixados pelos “de cujus” JOANINHA DA ROCHA NOGUEIRA e ANTONIO 

PAULO NOGUEIRA.

Diante disso, postergo a expedição dos respectivos alvarás judiciais, 

DETERMINANDO a intimação do inventariante para se manifestar/requerer 

o que entender de direito acerca das necessárias regularizações, bem 

como para apresentar um esboço da partilha, face a ausência de 

litigiosidade nos autos, tudo no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32296 Nr: 2298-66.2016.811.0019

 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 Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson A Olah Junior ME, Wilson Alberto Olah 

Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE – SICREDI OURO VERDE MT em face de WILSON A OLAH 

JUNIOR ME e WILSON ALBERTO OLAH JUNIOR, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Recebida a inicial à ref. 5.

Entre um ato e outro, a parte exequente pugnou pela realização de 

restrição pelo Sistema Informatizado RENAJUD do bem móvel dado em 

garantia no contrato – ref. 63.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

À vista das razões apresentadas pelo exequente, DEFIRO o pedido de 

restrição pelo Sistema Informatizado RENAJUD do bem móvel descrito no 

contrato acostado na inicial, bem como indicado no pleito, para as devidas 

constrições de circulação, o que deverá ser feito pela secretaria deste 

juízo.

Por outro lado, INDEFIRO por ora o pedido de consulta por intermédio do 

sistema INFOJUD, uma vez tal mecanismo importa em quebra do sigilo 

fiscal dos executados, devendo, portanto, ser utilizado como ultima ratio, 

sobretudo porque até o presente momento eles sequer foram 

citados/intimados.

Derradeiramente, DETERMINO que INTIME-SE a parte exequente para 

manifestar/requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) 

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39274 Nr: 3145-34.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato 

Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ignez Maria Mendes Linhares - 

OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 Vistos em Correição.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Indenização por SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – 

SINTEP/MT em face de MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em apartada síntese dos fatos, alega a requerente que seus 

representados são titulares do cargo efetivo de professor deste Município, 

regidos pela Lei Municipal nº 467/2013.

Que por determinação legal, gozam de férias anuais de 45 (quarenta e 

cinco) dias, de acordo com o calendário escolar, devendo ser pago aos 

profissionais, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da 

remuneração.

Que nos últimos anos, os profissionais vem recebendo o adicional tão 

somente dos 30 (trinta) dias de férias, ficando pendente o pagamento de 

15 (quinze) dias de férias e do terço constitucional referente aos 15 

(quinze) dias de férias.

Em contestação (ref. 31), a requerida combate as alegações da parte 

autora. Mas esta, intimada para impugnar a contestação, permaneceu 

inerte.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista a causa versar sobre os direitos sociais, concedo vistas 

ao Ministério Público, com base nos artigos 176 e 178, inciso I do CPC, 

para se manifestar.

Após, retornem os autos concluso.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31389 Nr: 1784-16.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson Sampaio Requena

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 Vistos, etc.

Considerando o que dispõe o artigo 25 da Lei 10.826/03 e artigo 1479 da 

CNGC, que estabelece que as armas de fogo, qualquer que seja o tipo, 

serão encaminhadas, após a elaboração do respectivo laudo pericial, 

intimação das partes sobre o seu resultado e eventual notificação do 

proprietário de boa-fé para manifestação quanto ao interesse na 

restituição, caso não seja imprescindível para o esclarecimento dos fatos 

apurados no processo judicial, com urgência à Unidade do Exército 

Brasileiro, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às forças armadas.

 DETERMINO a que se tome às seguintes providências:

a) Cerifique quanto à elaboração/juntada do respectivo Laudo Pericial, 

devendo as partes serem intimadas para se manifestarem sobre seu 

resultado, bem como sobre o interesse em manutenção da referida arma.

b) Intimação de eventual proprietário de boa-fé quanto ao interesse na 

restituição.

 c) Após, ultrapassados os passos anteriores e nada sendo requerido 

quanto à manutenção da respectiva arma, desde já determino o 

perdimento e encaminhamento ao Comando do Exército para destruição do 

armamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21353 Nr: 393-31.2013.811.0019

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Martins Silveira, Júlio Hiroshi Kachiyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Fértil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA CRISTINA CARVALHO 

LEITE - OAB:11115

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando que os d. causídicos compareceram regularmente em todos 

os atos processuais, DETERMINO nova intimação daqueles para o devido 

recolhimento das custas processuais indicadas na certidão de fl. 348, 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.: 8828 Nr: 982-33.2007.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel José de Sá, Aldenora Lopes de Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ary Kara José, Maria de Fátima Kater Kara 

José, Braz Ribeiro da Silva, Francisco de Assis Hermenegildo e sua 

esposa, Ieda Salete de Lima Giroleta, Gilberto Giroleta, José Ribeiro da 

Silva e sua esposa, João Antonio de Oliveira, José Maria de Brito, Sônia 

Maria de Oliveira, José Pereira dos Santos e sua esposa, Terezinha 

Hermenegildo de Brito, Natália Bender de Oliveira, Mariano Rodrigues de 

Oliveira, Antonio Belarmino de Almeida, Raimundo Nonato Lopes e sua 

esposa, Waldecir de Sá, Nelson José de Sá e sua esposa, Nelson 

Camargo Lopes e sua esposa, Lourival Pereira dos Santos e sua esposa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tobias Piva - OAB:20730-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tatiane Felipetto - 

OAB:13.990-B

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Ciente do retorno dos autos a este juízo, bem como do acórdão que 

manteve a sentença que homologou o acordo firmado entre os envolvidos 

e julgou extinto o processo. Assim sendo, DETERMINO a intimação das 

partes para manifestarem/requererem o que entenderem de direito, no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento dos autos, com as 

baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21377 Nr: 405-45.2013.811.0019

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NACeRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMH, RApdG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréya Monti Osório 

Bustamante - OAB:12605/MT, Diana Aparecida Cenedese - 

OAB:17823/O, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT, Maria 

Carla Rezende Figueiredo - OAB:22269-0, Samuel de Campos 

Widal Filho - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando que os d. causídicos compareceram regularmente em todos 

os atos processuais, inclusive nos processos eletrônicos apensos, 

DETERMINO nova intimação daqueles para manifestarem/requererem o que 

entenderem 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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28459 Nr: 447-89.2016.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josimar Bertan

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A

 3. CONCLUSÃOPortanto, ante todo o exposto, MANTENHO O REGULAR 

PROSSEGUIMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, com fulcro no art. 156, 

do Código de Processo Penal-CPP, diante da necessidade de averiguação 

dos fatos, bem como esclarecimento de pontos controversos.Assim, 

DETERMINO o cumprimento integral das deliberações contidas na 

solenidade realizada em 17/04/2018, bem como o aditamento da missiva 

expedida para a Comarca de Sorriso, com o fito de intimar/interpelar a 

testemunha Luzia Alves Filha para informar o nome e endereço completo 

do vizinho que prestou socorro no dia dos fatos.Intime-se o Ministério 

Público e a Defesa técnica para se manifestarem no entender de direito, 

no prazo de 10 (dez) dias.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12873 Nr: 623-44.2011.811.0019

 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: Antenor Alves de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Martinelli Santana 

de Barros - OAB:, Roberta Sales Tertuliano - OAB:1873410/PFE/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de PROCESSO CIVIL, 

registrados sob nº 623-44.2011.811.0019, Código 12873.

D E S P A C H O

Trata-se de AÇÃO CONDENATÓRIA DE CONCESSÃO DE 

APOSENTADORIA POR IDADE RURAL C/C PENSÃO POR MORTE proposta 

por ANTENOR ALVES DE OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, em que na sentença julgou totalmente 

procedente os pedidos da parte autora, conforme sentença exarada às 

fls. 67/73.

Irresignada, a Autarquia interpôs recurso de apelação, a qual foi 

processada e julgada pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de 

modo que anulou a sentença, diante da ausência de prévio requerimento 

administrativo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem (fls. 

133/134 e 163/164).

Ademais, o Recurso Especial interposto pela parte requerida postulando 

pela devolução das verbas recebidas pelo autor em sede de tutela 

antecipada não foi admitido (fls. 168/169).

Às fls. 179/179-v consta a regularização processual da parte autora que 

apresentou o resultado negativo do requerimento administrativo, sendo 

regularmente contestado pela Autarquia às fls. 180/188.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Estando os autos em regular tramitação, DETERMINO a intimação da parte 

autora 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).

Decorrido o prazo “in albis”, CERTIFIQUE-SE e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20093 Nr: 353-83.2012.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniel Domingues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Felipe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 
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OAB:3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Albertini Colet - 

OAB:20262/MT

 Às fls. 46/46-v, 51, 54 e 56 constam decisão nomeando curador especial 

ao requerido citado por edital, bem como perito técnico-profissional para a 

realização de georeferenciamento na terra em questão.Contestação e 

Impugnação acostados às fls. 57/58 e 63/63, respectivamente.À fl. 79 

consta petição do profissional nomeado, informando nova data para 

realização da perícia, diante dos equívocos ocorridos anteriormente, bem 

como requerendo o pagamento da diligência de deslocamento.A parte 

autora requereu a dispensa do pagamento, diante do benefício da justiça 

gratuita concedida (fl. 83), entretanto, este juízo indeferiu o pleito 

formulado e determinou o pagamento do montante indicado pelo perito (fls. 

84/84-v).Comprovado o adimplemento (fls. 86/87), houve a realização do 

devido georeferenciamento, conforme fls. 92/103, sendo os valores 

liberados ao profissional nomeado (fl. 112/113).Derradeiramente, aportou 

manifestação da Fazenda Pública Estadual e INTERMAT, os quais 

externaram o desinteresse no objeto da lide, conforme fls. 114/116.É O 

RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Inicialmente, DETERMINO que cumpra 

integralmente a decisão exarada às fl. 46, de modo a INTIMAR a Fazenda 

Pública Federal e Municipal de Novo Horizonte do Norte/MT para que se 

manifestem sobre eventual interesse no objeto da lide, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias.Ademais, INTIME-SE, ainda, a parte autora 

para comprovar a publicação do edital expedido à fl. 26, no prazo de 15 

(quinze) dias.Tudo sendo cumprido torne os autos conclusos para decidir 

em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 

2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12948 Nr: 698-83.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Moacir da Silva, Milton Nunes de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:OAB/MT 9.110, Thais Machado de Sousa - 

OAB:23163/MT

 transcorrido o prazo superior aos 4 (quatro) anos, tem-se que houve a 

ocorrência da prescrição punitiva estatal, na sua forma retroativa, 

devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade em favor do réu, nos 

termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal. Isto posto, considerando 

que em relação ao delito pelo qual os réus foram condenados ocorreu o 

advento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na sua forma 

retroativa, subsumindo-se tais ocorrências ao disposto no art. 109 e 110, 

§1º do Código Penal pátrio, e com fundamento no disposto no art. 107, IV, 

do citado diploma legal, DECLARO, com permissivo no art. 61 do CPP, POR 

SENTENÇA, a EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE dos réus MOACIR DA SILVA e 

MILTON NUNES DE LIMA pelo advento da Prescrição da pretensão punitiva 

do Estado, em sua forma retroativa, a fim de que esta produza seus 

jurídicos e legais efeitos.Ademais, considerando a legitimidade das razões 

apresentadas pela causídica Dra. Thaís Machado de Souza, inscrita na 

OAB/MT sob o n.º 23.163-O, FIXO/RATIFICO os honorários para 3 (três) 

URH, em consonância com os trabalhos realizados nos autos e decisão de 

fl. 267, devendo a i. Secretaria deste juízo expedir a respectiva 

certidão.Comunique-se ao Instituto de Identificação da presente sentença, 

informando-lhe o número do presente feito, bem como o número do 

inquérito policial, que dera origem a presente Ação Penal (artigo 974 e 

1453 da CNGC).Ademais, considerando que “na hipótese de sentenças 

extintivas de punibilidade e absolutórias é desnecessária a intimação do 

acusado, bastando a intimação do seu defensor. Caso não haja defensor 

nomeado, intime-se via edital.Transitada esta em julgado, encaminhem os 

presentes autos ao arquivo definitivo.Prescindível o Registro no caso – 

CNGC, art. 317, § 4º - “Fica dispensado o uso do livro de registro de 

sentença nas comarcas em que estiver instalado o Sistema Informatizado 

de 1ª Instância – Apolo ou PROJUDI”. P. I. Cumpra.Ciência ao MPE.Às 

providências.Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.Rafael Depra 

PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9378 Nr: 533-41.2008.811.0019

 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: Espólio de Benedito Face Varaldo, representado p/ 

Maria Elizabeth Varaldo Prette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Alcântara da Rosa, Alecir Zeni da 

Rosa, Elton Luiz Gobbi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acir Murad Sobrinho - 

OAB:6838/MS, Bruno Medina de Souza - OAB:10.951/MS, Gilmar 

Pires de Faria Júnior - OAB:13578/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:12.418-OAB/MT

 Certifico a INTIMAÇÃO da parte requerente, na pessoa do advogado, para 

cumprir o disposto na CNGC-MT., artigo 1.210, § 1ºe retirar as cartas 

precatórias expedidas para Citação do requerido Elton Luiz Gobbi, 

Comarca de Lucas do Riuo Verde-MT e Tangará da Serra-MT (endereço 

atualizado no Apolo), providenciando o recolhimento das guias de custas 

e taxas judiciárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6532 Nr: 829-68.2005.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ezequias de Oliveira Pereira, Angela Benedita Gomes 

Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Proprietário da Fazenda Apraza e esposa, 

Roque Remonte e sua esposa, Vitor Poltroniere e sua esposa, José de 

Borbas e Esposa, José Damaceno, José Caetano de Souza, Benedito 

Machado Silva e sua esposa, Sebastião Silvério de Almeida e sua esposa, 

Eliud Carvalho de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elcio Calixto da Silva Junior - 

OAB:7.570-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17762-A/MT

 É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Em relação ao requerido JOSÉ 

DAMACENO, DETERMINO inicialmente que cumpra a deliberação contida na 

parte final da decisão de fls. 176/177. Desde já, DETERMINO que, na 

eventualidade do referido requerido não ser localizado e depois de 

esgotados os meios para encontrá-lo, seja efetuada a citação por edital, 

conforme requerido pela parte autora à fl. 304, nos termos e prazos 

legais.Após, em atenção à manifestação da Fazenda Pública Estadual às 

fls. 190/191, DETERMINO a INTIMAÇÃO da INTERMAT para que realize o 

respectivo Estudo Cadastral do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) 

dias.Na sequência, INTIME-SE A PGE-MT por meio de remessa das cópias 

juntadas pelo INTERMAT e demais correlata para que se manifeste sobre 

eventual interesse na área discutida, no prazo de 15 (quinze) dias.Em 

relação aos confinantes, saliento, ainda, que a posse dos autores 

denominada Fazenda Iguaçu, com 314,60 hectares, tem confrontação ao 

norte com Fazenda Aprasa; ao sul da propriedade de Vítor Poltroniere; ao 

leste o Córrego Gaúcho, e a oeste das terras de propriedade de Roque 

Remonte, sendo que José de Borbas foi o antigo proprietário das terras 

adquiridas pelos requerentes, conforme contrato de compra e 

venda.Portanto, DETERMINO novamente a devida citação dos confinantes 

referidos alhures (fl. 08, item “b”), conforme disciplina o art. 246, §3°, do 

Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), devendo proceder a remessa 

dos autos ao Distribuidor para retificação da capa de todos os volumes 

desses autos e exclusão de José de Borbas como confinante.Tudo sendo 

cumprido torne os autos conclusos para decidir  em 

prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12268 Nr: 19-83.2011.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabricio Tassotti, Gracieli Sartori Tassotti, Jean Carlos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 729 de 805



Sartori, representado por Carlos Sartori e Rosemeri Dal F. Sartori, Felipe 

Dal Forno Sartori, representado por Carlos Sartori e/ou Rosemeri Sartori, 

Carlos Sartori, Rosemeri Dal Forno Sartori, Rubia Sartori, Davi Sartori, 

Bernadete Costa Beber Sartori

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alfredo Wendelino Wolfart, 

representado por Jacó Wolfart, Valdemiro Dilschneider, Fernando Vargas 

Marafigo, Milton Paulino Zanovello, Alírio Dilschneider, John David Nevim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thainara Jéssica da Silva Aued - OAB:24598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Henrique Colussi Gomes - 

OAB:31521/SC, Karine de Góis Conradi - OAB:, Roselene Schmidt 

Winter - OAB:36.624/SC

 É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Inicialmente, em atenção à 

manifestação da Fazenda Estadual às fls. 232, DETERMINO a INTIMAÇÃO 

DA PGE-MT por meio de remessa das cópias juntadas pelo INTERMAT e 

demais correlata para que se manifeste sobre eventual interesse na área 

discutida nesses autos, no prazo de 15 (quinze) dias.No mais, INTIME-SE 

novamente a causídica nomeada Dra. Karine de Góis Conradi para que 

apresente no prazo e forma legal a respectiva contestação do requerido 

citado por edital John Davd Menin – CPC, art. 335 c/c 341. Após, INTIME-SE 

também a parte autora para impugnar, conforme disciplina o art. 350 do 

CPC.CERTIFIQUE-SE, ainda, o decurso dos prazos concedidos e indicados 

nos expedientes de fls. 287/292.Proceda a remessa dos autos ao 

Distribuidor para retificação da capa de todos os volumes desses autos, 

de modo a acrescentar também como parte autora Carlos Sartori e os 

novos confinantes Maricone Luiz Zanovello e Milton Paulino 

Zanovello.Tudo sendo cumprido torne os autos conclusos para decidir em 

prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.Rafael 

Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12997 Nr: 747-27.2011.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rui Luis Taglialenha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olívio Coelho de Oliveira, Iracy Mastellaro de 

Oliveira, Auratus Empreendimentos Imobiliários S/A, Carlos Rodolfo Urlass, 

Sanae Urasaki Urlass, Sandra Aparecida Martins Andrade, Luiz Cezar 

Paulino, Pascoalina Odete Pereira Paulino, Ewaldo José Schwertz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT, Thainara Jéssica da Silva Aued - OAB:24598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Samuel de Campos Widal 

Filho - OAB:7197-B/MT

 .É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Sabe-se que os autos então 

suspensos por determinações contidas às fls. 494 e 498/498-v, diante da 

necessidade de regularização da representação da parte 

requerida.Portanto, INTIME-SE os requeridos OLIVIO COELHO DE OLIVEIRA 

e IRACY MASTELLARO DE OLIVEIRA no endereço indicado pela parte 

autora às fls. 506/506-v, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

constituam novo advogado para representar seus interesses, sob pena 

de prosseguimento do processo à sua revelia.Após, em atenção à 

manifestação da Fazenda Pública Estadual às fls. 390/391, DETERMINO a 

INTIMAÇÃO da INTERMAT para que realize o respectivo Estudo Cadastral 

do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias.Na sequência, 

INTIME-SE A PGE-MT por meio de remessa das cópias juntadas pelo 

INTERMAT e demais correlata para que se manifeste sobre eventual 

interesse na área discutida, no prazo de 15 (quinze) dias.CERTIFIQUE-SE, 

ainda, o decurso dos prazos concedidos e indicados nos expedientes de 

fls. 218/226.Tudo sendo cumprido torne os autos conclusos para decidir 

em prosseguimento.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 

2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21512 Nr: 549-19.2013.811.0019

 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: Nelsi Maria Willemann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:5.416/MT, Rafael Severo de Lemos - OAB:Mat. 1963253

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de PROCESSO CIVIL, 

registrados sob nº 549-19.2013.811.0019, Código 21512.

D E S P A C H O

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE À 

TRABALHADORA RURAL proposta por NELSI MARIA WILLEMANN em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em que na 

sentença julgou totalmente procedente os pedidos da parte autora, 

conforme sentença exarada às fls. 66/70-v.

Irresignada, a Autarquia interpôs recurso de apelação, a qual foi 

processada e desprovida pelo E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

sendo a remessa oficial, tida por interposta (fl. 110).

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Considerando que o acórdão transitou em julgado em 19 de julho de 208, 

conforme certidão de fls. 113, DETERMINO a intimação da parte autora 

para que se manifeste no que entender de direto, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12733 Nr: 483-10.2011.811.0019

 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): Lucas Zandonadi Quiroga, Luis Aparecido 

Quiroga Rodrigues, Luis Fernando Quiroga, Mauro Felipe Quiroga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, GILCENO CALEFFI - OAB:19010, GIOVANNA DE FREITAS 

SARTORI - OAB:19753/O, Liliane Andrea do Amaral de Paula - 

OAB:11543-B, Rafael Barion de Paula - OAB:11063-B/MT, Rodrigo de 

Freitas Sartori - OAB:15.844, Sílvio Luiz de Oliveira - 

OAB:3.546/MT/A

 Certifico a INTIMAÇÃO dos réus, na pessoa dos advogados, acerca da 

expedição de cartas precatórias para as Comarcas de Sinop e 

Rondonópolis-MT, deprecando a INQUIRIÇÃO das testemunhas Sidinei 

Bras Garcia, Natal José da Silva e Sidnei Marques, para que possam 

acompanhar o cumprimento das diligências perante aqueles juízos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11626 Nr: 571-82.2010.811.0019

 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: João Batista Raizer, Gislene Aparecida Caramelo Raizer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivan Neves Vergueiro, Alessandra Cristina 

Daniel Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Tessarini Buzeli - 

OAB:209635/SP, João Batista Moreira - OAB:124.139/SP, Leonardo 

Fernandes Maciel Esteves - OAB:14143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jésu Ap. Alves de Oliveira - 

OAB:149.417/SP, Marcelo Garcia Francisco - OAB:286236/SP

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de PROCESSO CIVIL, 

registrados sob nº 571-82.2010.811.0019, Código 11626.

D E C I S ÃO

Trata-se de AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE c/c PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA c/c TUTELA ESPECÍFICA proposta por João Batista Raizer e 

Gislene Aparecida Caramelo Raizer em face de Ivan Neves Vergueiro e 

Alessandra Cristina Daniel Vergueiro, todos devidamente qualificados nos 

autos.

Entre um ato e outro, houve a reunião do presente processo com os autos 

da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico autuada sob o n. 

710.68.2009.811.0019 (10553).
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É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

A luz da legislação vigente “suspende-se o processo: (...) quando a 

sentença de mérito: depender do julgamento de outra causa ou da 

declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que 

constitua o objeto principal de outro processo pendente – CPC, art. 313, 

inciso V, “a”.

Portanto, SUSPENDO a tramitação deste processo, nos termos da aludida 

normatização, posto que se declarada nula a referida escritura pública 

não haverá que se falar em emissão na posse.

Intime-se as partes.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10753 Nr: 886-47.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daril Domingues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcyr Lopes Camelo - OAB:Mat. 

01241886, Aléssio Danillo Lopes Pereira - OAB:01570257, Eliane 

Moreno Heidgger da Silva - OAB:2287-B/MT, Rafael Cruz Bastos - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT

 .É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.A Lei n. 13.340/2016 autorizou a 

liquidação e a renegociação de dívidas de crédito rural, e para isso, 

determinou a suspensão das execuções judiciais em curso até 27 de 

dezembro de 2018, in verbis:Art. 4. Fica autorizada a concessão de 

descontos para a liquidação, até 27 de dezembro de 2018, de dívidas 

originárias de operações de crédito rural inscritas em dívida ativa da União 

ou encaminhadas para inscrição até 31 de julho de 2018, relativas a 

inadimplência ocorrida até 31 de dezembro de 2017, devendo incidir os 

referidos descontos sobre o valor consolidado, por inscrição em dívida 

ativa da União (Redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018).§1º. Os 

descontos de que trata o caput deste artigo, independentemente do valor 

originalmente contratado, serão concedidos sobre o valor consolidado da 

inscrição em dívida ativa da União segundo seu enquadramento em uma 

das faixas de valores indicadas no quadro constante do Anexo III desta 

Lei, devendo primeiro ser aplicado o correspondente desconto percentual 

e, em seguida, o respectivo desconto de valor fixo.[...]Art. 10. Para os fins 

de que tratam os arts. 1o, 2o, 3o e 4o desta Lei, ficam suspensos a partir 

da publicação desta Lei até 27 de dezembro de 2018: I - o 

encaminhamento para cobrança judicial e as execuções e cobranças 

judiciais em curso, inclusive as conduzidas pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional e pela Advocacia-Geral da União; II - o prazo de 

prescrição das dívidas (Redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018).Desta 

feita, DEFIRO o pedido formulado à fl. 56 pela parte autora/Fazenda 

Pública, de modo que DETERMINO a suspensão dos autos até 27 de 

dezembro de 2018, com fulcro no art. 10 da Lei n. 

13.340/2016.Remetam-se os autos ao arquivo provisório com os 

respectivos lançamentos n. 106 e n. 80 – APOLO, ficando a exequente 

ciente desde já que, após o transcurso do prazo sem qualquer 

manifestação, os autos permanecerão arquivados, como dispõe o artigo 

40, § 2° da Lei 6.830/80, por um prazo de 05 (cinco) anos.Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12815 Nr: 565-41.2011.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Sofia da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Dias Ferreira - 

OAB:9073-B/MT, Paula Alessandra Rossi Geglini - OAB:10.914-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

OAB:Mat. 1526582, Roberta Sales Tertuliano - OAB:1873410/PFE/MT

 Por conseguinte, a parte autora deu entrada no pedido administrativo (fls. 

222/224 e 227/228), o qual foi indefiro pela parte requerida, conforme 

extrato de fl. 233.Às fls.253/253-v conta decisão chamando o feito à 

ordem e regularizando a fase processual de conhecimento, sendo que 

parte requerida deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentar a 

devida contestação (fls. 254/254-v).É O RELATÓRIO DO 

NECESSÁRIO.Analisando com a devida acuidade os autos, verifico que a 

sentença proferida às fls. 78/82 não foi anulada ou reformada pelo E. 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, o qual no processamento dos 

Recursos Especial e Extraordinário determinou, tão somente, o 

encaminhamento dos autos a este juízo para que sejam adotadas as 

providências determinadas pelos Tribunais Superiores, quais sejam: 

intimação da parte autora para comprovar a negativa do requerimento 

administrativo, sob pena de extinção do feito; após intimação do INSS para 

se manifestar acerca do pedido no prazo de 90 dias, prazo dentro do qual 

a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e 

proferir decisão; se o pedido for acolhido administrativamente ou não 

puder ter o seu mérito analisado devido as razões imputáveis ao próprio 

requerente, extingue-se a ação; do contrário, estará caracterizado o 

interesse em agir e o feito deverá prosseguir (fls. 214/215).Portanto, 

considerando o teor dos julgamentos dos recursos interpostos pelo 

Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, bem como em atenção ao que 

disciplina o art. 352 do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), 

DETERMINO a INTIMAÇÃO das partes, para requererem o que entender de 

direito, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias.Após volte-me os autos 

conclusos para decidir em prosseguimento.Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12812 Nr: 562-86.2011.811.0019

 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: Ana Laura Pezzoni Sene, Maria Olívia Pezzoni Sene

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Conharic Sene & Cia Ltda, Nelson de Sene, 

Luis Fernando Quiroga, José de Sene

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciel Vieira Cintra - 

OAB:12.242/MS, Roger Frederico Koster Canova - OAB:8957/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amauri de Sousa Breito 

Filho - OAB:MT 13.625-B, Antonio Celso Polifemi - OAB:74201/SP, 

Ildo Roque Guareschi - OAB:5417/PR

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando o regular julgamento e processamento do recurso 

interposto, bem como o retorno dos autos, DETERMINO que INTIME-SE as 

requerentes para se manifestarem/requererem o que entenderem de 

direito, prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23099 Nr: 806-10.2014.811.0019

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Outo Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Poliana de Oliveira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757

 Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para tomar ciência, após, arquive-se os autos.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37282 Nr: 2203-02.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lourival Alves dos Santos
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 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:

 Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por LOURIVAL ALVES DOS 

SANTOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39404 Nr: 3201-67.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lidia Castro Alves

 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:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade Mista 

proposta por LÍDIA CASTRO ALVES, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31707 Nr: 1993-82.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleoni de Menezes Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi Geglini 

- OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

CLEONI DE MENEZES CUSTÓDIO ajuizou a presente Ação Previdenciária 

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.

Sentença procedente, concedendo ao requerente benefício de a 

aposentadoria rural por idade (ref. 51)

Ocorre que, a parte requerente alega em petitório (ref. 58) que ainda não 

foi implementado o benefício.

Desta forma, INTIMA-SE a Requerida para se manifestar sobre o alegado 

pela Requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) e, em caso de 

corte injustificado do benefício, determino que cumpra integralmente a 

decisão de fls. 169/174v, no mesmo prazo, sob pena de aplicação das 

sanções civis, penais e administrativas.

Por ora, deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da tutela específica.

 Determino ainda, que após o cumprimento da medida, apresente 

imediatamente aos autos, documentos comprobatórios da instituição do 

Benefício, sob pena das mesmas sanções indicadas acima.

Expeça-se mandado de intimação ao INSS, por intermédio da Procuradoria 

Federal Especializada, com a remessa dos autos.

Por fim, verifica-se que houve o transito em julgado da sentença. Nesse 

sentido, ultimadas as providencias da sentença em nada sendo requerido 

pela parte autora (cumprimento de sentença), arquive-se os autos.

 Cumpra-se.

Intime-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24019 Nr: 135-50.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdCLAdAdVdJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPA, OF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 S E N T E N Ç A

Vistos em Correição

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, proposta 

por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES, em desfavor de JOSÉ 

PASSUMATO ALCANTARA e OSCAR FRENZEL, todos, devidamente 

qualificados nos autos.

Como se depreende dos autos, foi juntado petição em ref. 24, no qual a 

parte requerente pugna pela extinção do processo, devido a quitação do 

débito realizado pelos requeridos.

 Conforme o artigo 924, inciso II do CPC e seguinte:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

(...)

Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.

Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 
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A PRESENTE EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II do Código 

de Processo Civil.

Decorrido “in albis” o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

após, arquive-se com as baixas e anotações necessárias.

Custas remanescentes pelo requerido.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11046 Nr: 1148-94.2009.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Ribeiro - Móveis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:

 (...) Portanto, DEFIRO a PENHORA ONLINE no CNPJ e CPF do Executado, 

porquanto se trata de empresário individual, sendo que seus bens se 

confundem com a empresa, tendo em vista que o CNJP serve apenas para 

fins tributários, utilizando dos valores atualizados juntados. Nesse sentido: 

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70065237497 RS (TJ-RS) Data de 

publicação: 22/06/2015Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

FISCAL. NA EMPRESA INDIVIDUAL, DISSOLVIDA OU NÃO, SEU TITULAR 

RESPONDE AUTOMATICAMENTE PELAS DÍVIDAS COM OS BENS 

PESSOAIS. RECURSO PROVIDO ( CPC , ART. 577 , CAPUT, C/C § 1º-A). 

(Agravo de Instrumento Nº 70065237497, Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Irineu Mariani, Julgado em 16/06/2015).Em sendo 

positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a Conta Única do 

Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o 

bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo 

sistema BACENJUD, que será juntado aos autos.Juntado aos autos o 

protocolo do bloqueio, o executado deverá ser intimado para, querendo, 

opor embargos.Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu 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.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40373 Nr: 388-33.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosâgela Tereza Brigo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por ROSÂNGELA TEREZA BRIGO, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11117 Nr: 65-09.2010.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Jenz Prochnow Junior - OAB:5432/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública da 

Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:

 .Desta feita, ante todo o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela 

Fazenda Pública às 114/115, de modo que DECRETO A INDISPONIBILIDADE 

DOS BENS E DIREITOS da executada IRACEMA BEZERRA CALADO, com 

fulcro no art. 185-A, da Lei n. 5.172/1966 – Código Tributário Nacional c/c 

Súmula n. 560 do STJ.Procedam as devidas comunicações dos órgãos e 

entidades, advertindo-os que deverão encaminhar imediatamente a este 

juízo a relação discriminada dos bens e direitos cuja indisponibilidade 

houverem promovido, os quais limitar-se-ão ao valor total exigível - §§1° e 

2°, art. 185-A, do CTN.Observe-se/Cumpra-se o contido no Provimento n. 

39/2014 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Provimento n. 37/2016 

da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso – CGJ.Após, 

remetam-se os autos ao arquivo provisório com os respectivos 

lançamentos n. 106 e n. 80 – APOLO.Intime-se/Cientifique-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Porto 

dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz 

Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22790 Nr: 663-21.2014.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...)”Posto isso, DETERMINO a realização de sequestro do montante 

devido, anotado em cálculo elaborado pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, em conta bancária da 

Fazenda Pública Estadual, consoante dispõe o Enunciado n.º 07 do 

FONAJE – Enunciados da Fazenda Pública.JUNTE-SE aos autos o extrato 

inerente à operação de bloqueio realizada via BACENJUD. Alcançando-se 

o sequestro o montante integral da dívida, INTIME-SE a parte executada 

para que ciente da constrição, no prazo de 05 (cinco) dias, querendo, 

apresente embargos, sob pena de preclusão.Uma vez ultrapassado o 

aludido prazo, não havendo oposição de embargos, o que deverá ser 

certificado, tornem os autos conclusos para sentença de extinção da 

execução e consequente expedição de alvará judicial em favor da parte 

exequente.Caso contrário, aportando aos autos embargos a penhora, 

certifique-se a tempestividade e intime-se a parte adversa para que, no 

mesmo prazo, querendo, se manifeste quanto as teses defensivas, sob 

pena de preclusão.Oportunamente, tornem os autos conclusos.Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37281 Nr: 2202-17.2017.811.0019
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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: Lourdes Baptista da Silva

 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:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TRABALHADOR RURAL proposta por 

LOURDES BAPTISTA DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39853 Nr: 171-87.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleuza Ana dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por CLEUZA ANA DOS REIS, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos 

do processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21518 Nr: 555-26.2013.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Carina Uehara Paula 

de Lara - OAB:21.387-B/MT, Nelson Feitosa Junior - OAB:8656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO, 

registrados sob nº 555-26.2013.811.0019, Código 21518.

D E S P A C H O

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, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 41433 Nr: 947-87.2018.811.0019

 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: Eduardo Gomes Azoia, Cirlene Maria Cardoso Azóia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ricardo Barela Iori - 

OAB:18438-0/MT, Toni Fernandes Sanches - OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN SCHNEIDER - 

OAB:15.345, LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ - OAB:20.901, RONY DE 

ABREU MUNHOZ - OAB:11972, Seonir Antonio Jorge - 

OAB:38.641-OAB/GO

 INTIMO os requerentes na pessoa de seus advogados para querendo no 

prazo legal impugnar a contestação juntada tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37563 Nr: 2318-23.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sergito Rodrigues da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 
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APOSENTADORIA POR INVALIDEZ proposta por SERGITO RODRIGUES DA 

CRUZ, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39854 Nr: 172-72.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raquel de Oliveira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por RAQUEL DE OLIVEIRA HILDEBRAND, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40369 Nr: 384-93.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Jose Bronne

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por MARIA JOSÉ BRONNER, em face do INSTITUTO NACIONAL 

DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos 

do processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30031 Nr: 1059-27.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Ribeiro de Lima

 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:

 Vistos em Correição.

Vistos em Correição.

Tendo em vista o retorno dos autos, intimem-se as partes para, querendo, 

tomar ciência, bem como manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, 

requerendo o que entender de direito.

 Não havendo manifestação, encaminhem-se os autos o ao arquivo 

provisório até ulterior manifestação de qualquer das partes.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37280 Nr: 2201-32.2017.811.0019

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Abreu Silva

 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:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TRABALHADOR RURAL proposta por 

MARIA DE LOURDES ABREU SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39406 Nr: 3202-52.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lauro Juvêncio Ramos

 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:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por LAURO JUVÊNCIO RAMOS, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32268 Nr: 2284-82.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Carvalho

 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:

 Vistos em Correição.

JOSÉ DE CARVALHO ajuizou a presente Ação Previdenciária em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS.

Sentença procedente, concedendo ao requerente benefício de a 

aposentadoria rural por idade (ref. 53)

Ocorre que, a parte requerente alega em petitório (ref. 58) que ainda não 

foi implementado o benefício.

Desta forma, INTIMA-SE a Requerida para se manifestar sobre o alegado 

pela Requerente, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) e, em caso de 

corte injustificado do benefício, determino que cumpra integralmente a 

decisão de fls. 169/174v, no mesmo prazo, sob pena de aplicação das 

sanções civis, penais e administrativas.

Por ora, deixo de fixar astreintes, porquanto tal providência tem-se 

mostrado ineficaz para a obtenção de efetividade das ordens judiciais. 

Frise-se, contudo, que, no caso de desobediência, poderão ser 

determinadas outras medidas para a obtenção da tutela específica.

 Determino ainda, que após o cumprimento da medida, apresente 

imediatamente aos autos, documentos comprobatórios da instituição do 

Benefício, sob pena das mesmas sanções indicadas acima.

Expeça-se mandado de intimação ao INSS, por intermédio da Procuradoria 

Federal Especializada, com a remessa dos autos.

Por fim, verifica-se que houve o transito em julgado da sentença. Nesse 

sentido, ultimadas as providencias da sentença em nada sendo requerido 

pela parte autora (cumprimento de sentença), arquive-se os autos.

 Cumpra-se.

Intime-se com urgência

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38485 Nr: 2788-54.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joaquim Carlos Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Claro Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karine de Góis Conradi - 

OAB:

 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.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 13751 Nr: 229-03.2012.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Larissa Fernanda Dias Azoia - 

OAB:16273

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: William José de Araújo - 

OAB:3.928/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL, 

registrados sob nº 229-03.2012.811.0019, Código 13751.

D E S P A C H O

Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL – LEI N. 6.830/80 – proposta pela 

FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados, sendo que débito ora executado 

refere-se às Certidões de Dívidas Ativas acostadas às fls. 07/08.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

AGUARDE-SE o julgamento dos embargos à execução em apenso e 

autuado sob o n. 555-26.2013.811.0019 (21518).

Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 7330 Nr: 494-15.2006.811.0019

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Picolo Indústria Comércio de Madeiras Ltda-ME, 

Jair Picolo, Olívio Picolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Homem de Melo - 

OAB:6613-B/MT, Flávia Beatriz Corrêa da Costa Souza. Soares - 

OAB:, Geraldo da Costa Ribeiro Filho - OAB:3234-B/MT, João 

Gonçalo de Moraes Filho - OAB:, Rogério Luiz Gallo - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe de Oliveira 

Alexandrino - OAB:MT 18.182-A, Rejanne Ciliato Coutinho - 

OAB:20320/0

 DEFIRO o pedido formulado pela Fazenda Pública às 176/177, de modo 

que DECRETO A INDISPONIBILIDADE DOS BENS E DIREITOS dos 

executados PICOLO INDÚSTRIA COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA-ME, JAIR 

PICOLO e OLÍVIO PICOLO, com fulcro no art. 185-A, da Lei n. 5.172/1966 – 

Código Tributário Nacional c/c Súmula n. 560 do STJ.Procedam as devidas 

comunicações dos órgãos e entidades, advertindo-os que deverão 

encaminhar imediatamente a este juízo a relação discriminada dos bens e 

direitos cuja indisponibilidade houverem promovido, os quais limitar-se-ão 

ao valor total exigível - §§1° e 2°, art. 185-A, do 

CTN.Observe-se/Cumpra-se o contido no Provimento n. 39/2014 do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e Provimento n. 37/2016 da 

Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso – CGJ.Após, remetam-se 

os autos ao arquivo provisório com os respectivos lançamentos n. 106 e 

n. 80 – APOLO.Intime-se/Cientifique-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.Porto dos 

Gaúchos, 13 de agosto de 2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em 

Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37450 Nr: 2276-71.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Advaldo Alves Pereira

 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:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - TRABALHADOR RURAL proposta por 

ADVALDO ALVES PEREIRA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do 

processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10409 Nr: 563-42.2009.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Centrais Elétricas Matogrossenses S/A - 

CEMAT, José Paulo Machado, Uracy de Lima Botelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides José Botelho de 

Oliveira - OAB:3.911, Murillo Espinola de Oliveira Lima - 

OAB:3127-A, Nilton Flávio Ribeiro - OAB:3.080-A/MT, Sérgio 

Henrique K. Kobayashi - OAB:8.093-OAB/MT, Victor Hugo Senhorini 

de Aquino - OAB:12546/MT

 .Encaminhado os documentos necessários (fl. 473) e apontados os 

valores dos honorários periciais (fls. 502/505), as partes foram intimadas 

(fl. 506), oportunidade em que a requerida ENERGISA apresentou os 

quesitos e o indicou o assistente técnico (fls. 507/508).Às fls. 509/510 o 

requerente pugnou pela redução, e subsidiariamente, parcelamento dos 

honorários periciais, sendo indeferido por este juízo àquele pedido (fls. 

514/514-v).Instado, a empresa nomeada manifestou favorável ao 

parcelamento dos honorários periciais em 04 (quatro) mensais e 

sucessivas no valor unitário de R$ 2.620,00 (dois mil, seiscentos e vinte 

reais), a serem depositadas em conta judicial ou bancária, totalizando o 

montante de R$ 10.480,00 (dez mil, quatrocentos e oitenta reais) – fls. 

517/518.Na sequência, a parte autora concordou com os valores 

indicados e o respectivo parcelamento (fl. 519), sendo que ao decorrer o 

prazo informou que os depósitos serão regularmente realizados na conta 

bancária indicada, diante dos problemas técnicos na emissão das guias 

(fl. 521/522).É o relatório do necessário.Inicialmente, considerando que 

somente a requerida ENERGISA apresentou os quesitos e indicou 

assistente técnico (fls. 507/508), DETERMINO que seja CERTIFICADO o 

decurso do prazo dos demais – CPC, art. 466 e seguintes.Por 

conseguinte, AGUARDE-SE os autos em cartório até o regular pagamento 

dos honorários periciais da empresa nomeada Real Brasil Consultoria 

LTDA.Efetuado o depósito dos honorários, INTIME-SE o profissional para 

que proceda à perícia, devendo o respectivo laudo ser apresentado em 

cartório, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, arts. 465 c/c art. 471, §2°). Com 

a juntada, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem no prazo de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 477, §1°).Decorrido o período, CERTIFIQUE-SE e 
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voltem os autos conclusos.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 

2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38397 Nr: 2739-13.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Barbosa Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 “Ex positis”, e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação de Concessão de Auxílio-doença e/ou Aposentadoria por 

Invalidez, proposta por Ana Barbosa Soares em face do Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS, para condenar o requerido a conceder apenas o 

benefício de auxílio-doença a partir do indeferimento ou cessação do 

benefício na esfera administrativa (03/08/17), e posterior sua conversão 

em aposentadoria por invalidez, desde a data da realização da perícia 

médica (07/12/2017) e data de início de pagamento na data desta 

Sentença, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20114 Nr: 375-44.2012.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Venâncio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de PROCESSO CRIME, 

registrado sob nº 375-44.2012.811.0019, Código 20114.

D E C I S Ã O

Trata-se AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO COMUM - em que Valdir 

Venâncio de Souza foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 12, 14 

e 15, todos da Lei n. 10.826/2003, a pena total de 5 (cinco) anos de 

reclusão, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 50 

(cinquenta) dias-multa, conforme sentença de fls. 94/105.

A irresignação defensiva foi processada e julgada pelo E. Tribunal de 

Justiça que acolheu parcialmente o pedido e reconheceu a absorção do 

crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de disparo de arma de 

fogo, de modo que redimensionou a pena das infrações previstas nos 

arts. 12 e 15, ambos da Lei n. 10.826/2003 para 2 (dois) anos de reclusão 

e 1 (ano) de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) 

dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à 

época dos fatos, substituídas por duas restritivas de direito, a serem 

definidas pelo juízo da Execução Penal (fls. 159/163).

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Considerando que o acórdão transitou em julgado em 15/05/2018 – fl. 167, 

DETERMINO O ARQUIVAMENTO destes autos, com as baixas e anotações 

de estilo, consoante Capítulo VII, Seção 28, arts. 1.563, da CNGC, 

sobretudo porque houve a expedição da respectiva guia de execução 

penal, nos termos da referida normatização - Capítulo VII, Seção 28, arts. 

1.560 e 1.561, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça – CNGC - Foro Judicial (Provimento n. 41/2016-CGJ).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 34787 Nr: 1046-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACJ - Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CM Potencial Agronegócios Ltda , Carmen 

Montagna

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gerson da Silva Oliveira - 

OAB:8350/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 “Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTE a EXCEÇÃO de PRÉ-EXECUTIVIDADE 

intentada pela parte executada (ref. 65), por não constatar quaisquer 

vícios no título executivo que embasa a presente execução, e DETERMINO 

o regular prosseguimento do feito.Por fim, deixo de fixar condenação a 

título de honorários advocatícios, por ser a executada beneficiaria da 

justiça gratuita.Disposições finais:Compulsando os autos, verifico que as 

decisões de ref. 76 e ref. 84, determinando a intimação do exequente, 

estão equivocadas, razão pelo qual CHAMO O FEITO À ORDEM, para 

torná-las sem efeito.Uma vez preclusa a via recursal, certifique-se e 

INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requeira o 

que de direito para prosseguimento profícuo do feito, sob pena de 

arquivamento.Intimem-se as partes. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23996 Nr: 117-29.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados 

do Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Carlos de Farias, Pablo de Paula Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janaina Braga de Almeida - 

OAB:13701/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Inicialmente, é importante ressaltar 

que as cooperativas de créditos passaram a integrar recentemente o 

sistema BACENJUD, tornando-se desnecessária a expedição de ofício 

para tais instituições.Posto conseguinte, saliento que a penhora online de 

ativos em nome da parte devedora é perfeitamente cabível com o fito de 

alcançar a satisfação integral do débito exigido, mormente porque dentro 

da ordem preferencial legalmente prevista (art.835, I, do CPC), o dinheiro 

(seja ele em espécie ou em aplicação em instituição financeira) 

encontra-se em primeiro lugar.Desta feita, DEFIRO a penhora online, do 

montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.Consigne-se, ainda, que os autos permanecerão no 

Gabinete até que se processe a ordem perante as instituições financeiras 

por meio do Banco Central.Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão 

transferidos para a Conta Única do Poder Judiciário.Considerar-se-á 

efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo 

como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será 

juntado aos autos.Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, o executado 

deverá ser intimado por meio de advogado, ou, na falta deste 

pessoalmente, para fim de cumprimento no disposto no art. 841, “caput”, 

do Código de Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 831 e 836 do CPC, não se formalizará a penhora 

quando o seu objeto for insuficiente.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12740 Nr: 490-02.2011.811.0019

 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: Roberto Octaviani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olavo Demari Webber, Carlos Benito Martins 

Spadoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Cesar Julio - 

OAB:122800/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Antonio Stuani - 

OAB:6116-B

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de PROCESSO CIVIL, 

registrados sob nº 490-02.2011.811.0019, Código 12740.

D E S P A C H O

Considerando que o feito demanda estudo e tempo para decisão, 
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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, 22 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21396 Nr: 425-36.2013.811.0019

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli Dezan da Silva, Elvides Roque Zulianelo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angelo Tomé, Adolfina Angélica da Silva, José 

Belarmino, Nicola Genaro Calabrez, Osseia Manuel do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tatiane Felipetto - OAB:13.990-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por sua vez, a União solicitou o encaminhamento dos documentos 

necessários à devida analise da terra discutida nessa ação (fls. 37/39 , 

44/47 e 52/55).Às fls. 61 consta decisão deferindo o pedido de 

suspensão da ação pelo prazo de 1 (um) ano. Na sequência, a parte 

autora apresentou os documentos solicitados pela União, conforme se 

extrai das fls. 64/72, as quais foram devidamente encaminhadas a 

Fazenda Pública (fl. 73).Às fls. 74/75, 83/83-v e 86/86-v a União pugnou 

pela concessão do prazo de 90 dias, para obter as informações 

necessárias junto aos órgãos FUNAI/MT, SPU/MT e INCRA/MT, com o fito 

de verificar se as terras objeto desta ação estão incidindo sobre terras 

públicas federais.Após o transcurso do prazo deferido (fl. 87), o INCRA, 

FUNAI e a UNIÃO manifestaram o desinteresse no objeto da lide, conforme 

fls. 90/94 E 97/97-v. Por fim, a INTERMAT solicitou que a parte autora 

apresente a devida documentação descrita no art. 3°, inciso III, alínea “a”, 

do Decreto n. 412 de 08 de Junho de 2011 (fls. 99/101).É O RELATÓRIO 

DO NECESSÁRIO.Preliminarmente, DETERMINO que seja CERTIFICADO nos 

autos o decurso dos prazos concedidos e indicados nos expedientes de 

fls. 29/34.Ademais, INTIME-SE novamente a Fazenda Pública Municipal 

para se manifestar sobre eventual interesse no objeto da lide, no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias.INTIME-SE, ainda, a parte autora para 

atender a solicitação contida na petição da INTERMAT acostada às fls. 

99/101, bem como comprovar a publicação do edital expedido às fls. 

33/34, no prazo de 15 (quinze) dias.Tudo sendo cumprido torne os autos 

conclusos para decidir em prosseguimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39407 Nr: 3203-37.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Natalina dos Santos Gonçalves

 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:

 DECISÃO

Vistos em CORREIÇÃO.

Trata-se de Ação para Concessão de Aposentadoria Rural por Idade 

proposta por NATALINA DOS SANTOS GONÇALVES, em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, ambos já devidamente 

qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Citada, a parte requerida deixou transcorrer o prazo, sem, contudo, 

apresentar contestação, razão pelo qual, DECRETO a sua revelia. 

Contudo, verifico não ser hipótese de aplicação de seus efeitos por estar 

inserto no conceito de Fazenda Pública, uma vez que o INSS submete-se 

ao princípio da indisponibilidade do interesse público, razão pela qual deve 

o processo prosseguir para a fase instrutória.

Assim, não há preliminar a ser apreciada.

Partes legítimas e bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.

Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a presença dos requisitos legais do benefício previdenciário 

em tela.

Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as exceções legais que 

dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem o rol de 

testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a contar 

da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.

Após a manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução, se necessário.

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 32738 Nr: 76-91.2017.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilton Flávio Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 Vistos em Correição.

Tendo em vista o informado em certidão (ref. 22), DETERMINO a expedição 

de alvará em nome da parte embargada, para que esta promova o 

recolhimento corretamente ao FUNAJUIRS, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43691 Nr: 2263-38.2018.811.0019

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deyvid Batista, Adriana Flor

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena - Sicredi Univales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Toni Fernandes Sanches - 

OAB:19.529-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Curador Especial, 

representando TONI FERNANDES SANCHES, revel citado por edital, em 

face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DE JURUENA – SICREDI UNIVALES MT.

Recebo os embargos tempestivos (art. 915, do CPC), conforme certificado 

nos autos do processo de execução apenso.

Nos termos do art. 919, CPC, os Embargos à Execução não terão efeito 

suspensivo, exceto nas hipóteses em que atendidos os requisitos do § 1º, 

do mesmo dispositivo, ou seja, a presença dos requisitos para concessão 

da tutela de provisória, e ainda, a garantia do juízo por meio penhora, 

depósito ou caução suficientes.

No caso em tela, verifico que nenhum dos pressupostos legais exigidos 

estão presentes, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito 

suspensivo aos embargos.

Intime-se o embargado, na pessoa de seu advogado, para apresentar 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 920 CPC).

Traslada-se essa decisão nos autos do processo de código 27885, 

intimando-se o exequente, para requerer o que entender de direito 

naqueles autos.

 Intimem-se.

 Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43695 Nr: 2267-75.2018.811.0019
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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: Genair Marques Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.Trata-se de Ação Previdenciária de restabelecimento 

de auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez , proposta por GENAIR 

MARQUES DIAS, em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em 

epígrafe.Considerando os documentos acostados aos autos pela parte 

autora, verifico que foram preenchidos os requisitos legais. Assim, forte 

na competência excepcional do § 3º do artigo 109 da Carta Maior, RECEBO 

a presente exordial.DEFIRO o pedido do benefício da assistência judiciária 

gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC.No que tange ao 

pleito de tutela de urgência, entendo que sua análise deverá ser 

postergada para quando da chegada do laudo pericial e manifestação das 

partes. NOMEIO como perito judicial, independentemente de compromisso, 

o Dr. RICARDO SANCHES PEREIRA, CRM/MT nº 5404, com endereço 

profissional no PSF URBANO, Centro, CEP: 78560-000, Porto dos 

Gaúchos/MT, devendo o mesmo ser intimado pessoalmente desta 

nomeação para conhecimento, devendo informar data para realização da 

respectiva perícia médica, e, em seguida apresentar laudo médico no 

prazo máximo de 30(trinta) dias, respondendo impreterivelmente a todos 

os quesitos apresentados nos autos.Com a juntada do laudo médico, 

CITE-SE o INSS, por intermédio da Procuradoria Federal Especializada, com 

a remessa dos autos para, querendo contestação a presente demanda e, 

na mesma oportunidade, INTIME-SE a autarquia federal para se manifestar 

acerca do laudo pericial.Intime-se, ainda, a parte autora para manifestar 

acerca do laudo pericial.Faculta-se às partes a apresentação de outros 

quesitos e indicação de assistentes técnicos (§1° do art. 465, 

CPC).Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43690 Nr: 2262-53.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lúcia Rezer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Sergio Rossi - 

OAB:10.089-A/MT, Paula Alessandra Rossi  Gegl in i  - 

OAB:10.914-A/MT, Sérgio Eduardo Cardoso Rossi - OAB:22.252-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a Inicial, veio ausente 

do documento que comprova o indeferimento da prorrogação do benefício 

de auxílio doença.

Desta forma, intime-se a requerente, via DJE, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar o referido documento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25702 Nr: 762-54.2015.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A - Divisão Pioneer Sementes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademar Ferreira de Freitas, Elzira de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: James Leonardo Parente de 

Ávila - OAB:5367/MT, Paulo Rogério de Oliveira - OAB:7074/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL RADINS - OAB:8538

 Vistos em Correição.

Trata-se de Execução para Entrega de Coisa Incerta, ajuizada por DU 

PONT DO BRASIL S/A - DIVISÃO PIONEER SEMENTES em desfavor de 

ADEMAR FERREIRA DE FREITAS e ELZIRA DE FREITAS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em petição de ref. 136, os executados apresentam em juízo quantidade de 

2.729,10 (duas mil e setecentos e vinte e nove virgula dez) sacas de soja. 

Ficando a guarda a cargo da SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Em ref. 137, o exequente requere a liberação dos produtos 

supramencionados, que seja expedido mandado de arresto de 1.240,9 

sacas de soja, mencionando que prestaria caução, oferecendo o próprio 

produto, se assim este Juízo quisesse. Já em petição de ref. 139, reitera 

acerca da entrega das 2.729,10 (duas mil e setecentos e vinte e nove 

virgula dez) sacas de soja, nomeando a própria exequente como 

depositária, autorizando sua venda., garantindo que depositara o valor 

auferido em juízo.

Em petitório (ref. 138), Sipal Industria E Comercio Ltda informa os custos 

com armazenagem e requere a intimação das partes para terem ciência 

dos desses custos.

É o relatório

Nos termos do artigo 853, parágrafo único do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte requerida para se manifestar no prazo de 3 (três) dias.

 Após, com ou sem manifestação, concluso para decisão.

 Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27381 Nr: 9-63.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro da Silva Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rute Caetano de Andrade, José Carlos Gomes 

dos Santos, Valdenes Alves da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14143/MT

 Vistos em Correição.

Trata-se de petitório em ref. 83, no qual a parte requerente pugna pela 

citação por edital dos requeridos José Carlos Gomes dos Santos e Rute 

Caetano de Andrade, pois supostamente estão em local incerto e não 

sabido.

Contudo, compulsando os autos, verifico que o mandado de citação da 

requerida foi enviada equivocadamente por carta precatória para Campo 

Novo Parecis/MT (ref. 62), posto que o endereço contido no ofício (ref. 

54), refere-se à Comarca de Novo Horizonte do Norte/MT.

Ademais, embora a carta de citação enviada para o endereço do 

requerido, foi devolvida sob a justificativa de endereço insuficiente (ref. 

72), verifico que o endereço contido na correspondência esta 

aparentemente completo, contendo os dados básicos para sua 

localização.

Dessa forma, não foram finalizadas as tentativas para encontrar os 

requeridos, razão pelo qual indefiro o pedido de citação por edital.

Diante do exposto, DETERMINO, a citação por carta da requerida Rute 

Caetano de Andrade, no endereço contido no ofício de ref. 54, bem como 

a expedição de carta precatória para promover a citação do requerido 

José Carlos Gomes dos Santos.

Entrementes, determino a realização de BACENJUD para os endereços, 

devendo-se expedir Carta Precatória citatória para os endereços 

constantes.

Com a juntada das respetivas respostas, intime-se o a parte autora para 

requerer o que entender de direito.

Outrossim, tendo em vista que, mesmo devidamente citado e nomeado 

defensor dativo para o requerido Valdenes Alves da Rocha, houve 

transcurso do prazo, sem qualquer manifestação. Dessa forma, decreto 

sua revelia.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37001 Nr: 2102-62.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Florisa Das Dores Felicio, Donizete Aparecido Felicio, 

Ines Aparecida Felicio Dourado, Helena Maria Felicio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coimbra Empreendimentos Imobiliários S/C Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:MT 15312, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT
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 .Passo a decidir.Nos termos do art. 357 do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito o feito.- Da inépcia da Petição Inicial – Ausência de 

documentos essênciasAlega a requerida, que a requerente não instruiu a 

inicial com informações e documentos necessários para o prosseguimento 

regular do processo, tais como: juntada de contrato de compra e venda do 

imóvel e dos comprovantes de pagamento.A preliminar suscitada não 

vinga, isso porque, não há que falar em inépcia da petição inicial por 

ausência de documentos, quando o Autor da demanda não junta aos 

autos o contrato de compra e venda, pois a falta desse documento é que 

deu azo ao ajuizamento da ação. Posto isso, rejeita-se também a preliminar 

de inépcia da inicial.Partes legítimas e bem representadas.Pressupostos 

processuais de validade e existência da relação processual 

presentes.Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência do negocio jurídico entre o de cujus e a 

requerida, que ensejaria a presente adjudicação.Intimem-se as partes via 

DJE, ressalvadas as exceções legais que dependam de intimação pessoal 

(DPE/MP) para que especifiquem as provas que pretendem produzir, e 

para apresentarem o rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no 

prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de 

preclusão, contendo os requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da 

dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Após a 

manifestação retro, voltem-me os autos conclusos para designação de 

audiência de instrução, se necessário.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 37149 Nr: 2154-58.2017.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mendanha Construtora Ltda - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:MT 18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Larissa Fernanda Dias Azoia 

- OAB:16273, Thais Machado de Sousa - OAB:23163/MT

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 43633 Nr: 2225-26.2018.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zopone Engenharia e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Porto dos Gaúchos-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos de Oliveira 

Guimaraes Junior - OAB:5959/MT, Leonardo Luis Nunes 

Bernazzolli - OAB:10.579/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Diante de todo o exposto, pela ausência de caução idônea apta a 

ensejar a suspensão do crédito tributário (art. 300, §1º do CPC c.c art. 

151, II e/ou V do CTN NÃO CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada 

por ZOPONE ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, nada impedindo sua 

reanalise se a parte demonstrar, durante a continuidade desta ação, os 

requisitos citados. Da mesma forma, dou prosseguimento na respectiva 

ação anulatória, (porém sem o efeito suspensivo via tutela de urgência) 

fato este que demonstra a extrema obediência ao real sentido da Súmula 

Vinculante 28 do Supremo Tribunal Federal. III – DAS DISPOSIÇÕES 

FINAISCITE-SE o requerido MUNICIPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS, nos 

termos e formas disciplinadas no art. 335 e seguintes do Código de 

Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), para contestar a ação no prazo legal, 

devendo intimar o postulante, este via DJE, para apresentar as devidas 

impugnações.Após, voltem-se os autos novamente conclusos, para 

outras deliberações.Expeçam-se o necessário.Intimem-se as 

partes.Cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10366 Nr: 521-90.2009.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Darcy José Tessaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemiro Rossato, Terezinha Santina Vivian 

Rossato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudemir Nardin - 

OAB:9.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jones Everson Cardoso - 

OAB:146007/SP

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de PROCESSO CIVIL, 

registrados sob nº 521-90.2009.811.0019, Código 10366.

D E S P A C H O

Trata-se DE AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA C/C 

CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO proposto por DARCY JOSÉ 

TESSARO em desfavor de ALDEMIRO ROSSATO e TEREZINHA SANTINHA 

VIVAN ROSSATO, em que na sentença julgou improcedente o pedido 

formulado, conforme fls. 265/268.

A irresignação da parte autora foi devidamente processada e julgada pelo 

E. Tribunal de Justiça deste Estado que deu provimento para declarar nula 

a Escritura de Compra e venda lavrada em 24/08/2001, no Cartório de 

Acorizal (fls. 27/28) e todos os atos dela decorrente, conforme acórdão 

de fl. 296.

Por conseguinte, aportou pedido da parte autora para implementação dos 

efeitos legais/jurídicos do acórdão que transitada em julgado em 

18/12/2017 - fl. 298 (fls. 304/305).

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Considerando a legitimidade das razões ventiladas pela parte autora, 

DETERMINO que seja OFICIADO o Cartório de Registro de Imóveis desta 

Comarca para efetuar o cancelamento da matrícula n. 8.603, outrora 

transferida para o Cartório de Tabaporã/MT, bem como à SEMA/MT e o 

Ministério Público, nos termos da decisão de fls. 38/40.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26809 Nr: 1161-83.2015.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Lorete da Silva

 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:

 Vistos em Correição.

Ante o retorno dos autos a este Juízo, DETERMINO a intimação das partes, 

sobre o v. acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, o qual extinguiu, de oficio, o processo, sem resolução do mérito.

 Após, arquive-se.

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21483 Nr: 517-14.2013.811.0019

 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): João Antonio de Oliveira, José Nilton de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otílio Ribeiro Neto - 

OAB:13.332/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT, Tobias 
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Piva - OAB:20730-O, Vera Lucia Sanches Santos - OAB:15.811-B/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO os presentes autos de PROCESSO CIVIL, 

registrados sob nº 517-14.2013.811.0019, Código 21483.

D E S P A C H O

Trata-se de AÇÃO DE IMPROBIDADE em que Ministério Público interpôs 

recurso de apelação contra a sentença que julgou improcedente os 

pedidos formulados na exordial.

Por sua vez, o E. Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou a preliminar 

suscitada e desproveu a irresignação ministerial, ratificando todos os 

termos da sentença proferida, conforme acórdão de fl. 461, o qual 

transitou em julgado em 04/04/2018 – fl. 465.

É o relatório do necessário.

Ciente do retorno dos autos a este juízo, bem como do acórdão que 

manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na 

inicial da presente demanda. Assim sendo, remeta-se estes autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

Às providências.

Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 2018.

Rafael Depra Panichella

Juiz Substituto em Cumulação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 21856 Nr: 8-49.2014.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Município 

de Porto dos Gaúchos-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco de Assis da Silva Junior, Vanderlei 

Antonio de Abreu, Cláudio Javé de Sá Bandeira, M.D.S Auto Peças LTDA 

-ME, Dorli de Fátima Vilas Boas da Silva, Davi Antonio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rodrigues - 

OAB:33.207/GO, Júlio César Rissato Furtado - OAB:17344-O/MT, 

Ministério Público Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203, Lidiane Paula de Sousa - OAB:99525/MG, Márcio 

Teixeira da Fonseca - OAB:8393-A/MT, Marco Antonio Mendes - 

OAB:11341-A/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando a inércia da causídica outrora designada, REVOGO a 

decisão de fl. 887, de modo que NOMEIO o douto advogado Dr. Adhemar 

de Brito Figueredo Peres, OAB/MT sob o n° 11.203, como curador especial 

da parte requerida CLAUDIO JAVÉ DE SÁ BANDEIRA, 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 do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

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 do causídico no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27451 Nr: 38-16.2016.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Euripedes Teixeira de Castro, Expresso 

Satélite Norte Ltda, Nobre Seguradora do Brasil S/A, representada por 

Luis Eduardo de A. Albuquerque, Francisca Rita de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gládis Eliana Bess - 

OAB:8.880/MT, Marcia de Campos Luna - OAB:12.418-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12355, Defensoria Pública do Estado de Tocantis-TO - Núcleo 

de Colinas do Tocantins-TO - OAB:, LEDSON LUCAS MOREIRA 

NOBREGA - OAB:5530, Maria Emília Gonçalves de Rueda - 

OAB:23.748-PE

 .Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido a existência dos elementos caracterizadores da 

reponsabilidade civil. Intimem-se as partes via DJE, ressalvadas as 

exceções legais que dependam de intimação pessoal (DPE/MP) para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, e para apresentarem o 

rol de testemunhas que irão depor em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias a 

contar da intimação desta decisão, sob pena de preclusão, contendo os 

requisitos do Art. 450 do CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto 

ao ônus probatório do Art. 373 do CPC.Após a manifestação retro, 

voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de instrução, 

se necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 2108 Nr: 118-05.2001.811.0019

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Antonio Castilho, Valdemiro Frare, José 

Oldair Piontkoski, Vilmar Carletto, Armindo Fercho, Darci Trento, 

Construbeto Construtora & Comércio Ltda, Ramos Engenharia & 

Planejamento Ltda., Adriana Machado, Arlindo Miguel Ramos, Roberto 

Harry Dicke, Henrique Dicke Filho, Wagner Luiz Nunes Rondon, Carlos 

Alberto Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:10999-A/MT, Augusto Mário Vieira Neto - OAB:15.948/MT, 

Defensoria Pública da Comarca de Porto dos Gaúchos - OAB:, 

Felipe de Oliveira Alexandrino - OAB:MT 18.182-A, Giana Vanessa 

Michelletti - OAB:13.007/MT, Jessika Naiara Vaz da Silva - 

OAB:21.354-OAB/MT, Luciana Borges Moura Cabral - 

OAB:21.354-OAB/MT, Wilson Peagudo de Freitas - OAB:1101/MT

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando a inércia do causídico outrora designado, REVOGO a parte 

final da decisão de fl. 2.038, de modo que NOMEIO o douto advogado Dr. 

Agnaldo Valdir Pires, OAB/MT sob o n° 10999-A, como curador especial 

da parte requerida Construberto Construtora e Comércio LTDA, 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 do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

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 do causídico no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 9751 Nr: 909-27.2008.811.0019

 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: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do 

Brasil/PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido Trindade Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Caroline de Paula Rocha - 

OAB:15228/MT, Luciano Luís Brescovici - OAB:6814-B/MT, Marcos 
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Vinicius Barros Ottoni - OAB:16.785/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Licon de Laet - 

OAB:6200

 Vistos EM CORREIÇÃO.

Considerando a inércia da causídica outrora designada, REVOGO a 

decisão de fl. 214, de modo que NOMEIO o douto advogado Dr. Abraão 

Lincon Laet, OAB/MT sob o n° 6200-O, como curador especial da parte 

requerida APARECIDO TRINDADE JÚNIOR, 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 do causídico ora nomeado da 

lista de defensores dativos desta Comarca, haja vista que o mesmo 

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 do causídico no sistema Apolo.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8302 Nr: 453-14.2007.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AEdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218-B/MT, Felício Hirocazu Ikeno - OAB:3470-MT, Vanessa 

Tokie Kawabata Ishiki - OAB:13187-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristhiane Lazzaretti Ávila - 

OAB:10.583-A/MT

 É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Inicialmente, considerando as 

disposições previstas na Lei Federal n.º 11.419/2006, que trata da 

informatização do processo judicial, bem como a Resolução nº 185, de 18 

de dezembro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, que instituiu, em 

caráter obrigatório, o Processo Judicial Eletrônico – PJe como o sistema 

informatizado de tramitação e acompanhamento processual no âmbito do 

Poder Judiciário, aliado ao fato de o presente feito tramita no Juizado 

Especial Cível desta Comarca, cuja serventia utiliza na gestão de seus 

processos o referido sistema, DETERMINO que os presentes autos sejam 

digitalizados, convertidos e redistribuídos para a devida 

tramitação.Ademais, considerando que a parte executada foi regularmente 

intimada da realização da penhora online, conforme certidões de fls. 

171/171-v, bem como diante do transcurso do prazo legal – CPC, art. 841, 

DEFIRO os pedidos formulados pela exequente à fl. 169.Portanto, 

DETERMINO a expedição do competente Alvará Judicial em favor do 

advogado da parte exequente (Procuração de fl. 69 e substabelecimento 

de fl. 94), observando os dados bancários indicados por ele, para 

levantamento do valor descrito no ofício (fl. 163).Proceda-se o Senhor 

Gestor Judiciário, aos procedimentos necessários para as 

vinculações/liberações dos valores depositados em favor do advogado da 

parte exequente.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.Porto dos Gaúchos, 13 de agosto de 

2018.Rafael Depra PanichellaJuiz Substituto em Cumulação

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 143547 Nr: 1014-58.2018.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Kelly Veras Lemos Miyamoto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kelly Veras Lemos Miyamoto - 

OAB:OAB-PR 81183/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Execução Por Quantia Certa promovida por KELLY VERAS 

LEMOS MIYAMOTO em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos qualificados e representados nos autos.

Devidamente citado, o Estado, por meio da Procuradora Geral do Estado 

não impugnou o valor apresentado pela Exequente, manifestando às fls. 

33 o não oferecimento de impugnação.

É o relatório.

 Fundamento. DECIDO.

Conforme consignado no relatório, o Executado não se opôs ao valor 

apresentado pela Exequente.

Diante o exposto, e por não haver qualquer irregularidade no cálculo 

apresentado pela Exequente, HOMOLOGO o cálculo de fls. 30, nos termos 

do art. 924, II do CPC.

Custas a ser recolhida, quando houver a satisfação do crédito, se for o 

caso.

Expeça-se a Requisição de Pequeno Valor.

Após, com a comprovação do pagamento, e recolhidas as custas, 

arquive-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134888 Nr: 1397-07.2016.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Ilkiu Decian

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Águeda Dorotéia Domanski 

Jacob - OAB:8.158-B, Alexandre Prestes Jasper - OAB:19527/O, 

Wilmar Jacob - OAB:15.810-A

 Vistos.

O Réu foi intimado para comparecimento na audiência de suspensão 

condicional do processo, ocasião em que veio aos autos e pugnou pelo 

cancelamento da referida audiência, manifestando concordância com as 

condições impostas pelo Ministério Público, conforme se denota às fls. 

65/66.

Às fls. 68 o Membro Ministerial concordou com o pleito do Acusado.

Dessa forma, haja vista a concordância do Réu nos termos propostos 

para a concessão do sursis processual e estando presentes os requisitos 

legais objetivos e subjetivos, HOMOLOGO a presente suspensão 

condicional do processo, em relação ao Denunciado Ronaldo Ilkiu Decian, 

pelo prazo de 02 (dois) anos, para que surtam os seus efeitos legais, nos 

seguintes termos:

 I – Perca do valor pago a título de fiança, a ser revertido posteriormente 

em favor de entidade com finalidade social nesta Comarca;

II - comparecimento pessoal e obrigatório no juízo da Comarca de 

Querência – MT, para informar e justificar suas atividades, mensalmente;

 III - Não mudar de residência sem comunicar ao Juízo;

 IV – Proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 15 (quinze) dias, 

sem comunicar ao Juízo.

 Por fim, registro que, caso ocorra o descumprimento de qualquer das 

condições impostas, será revogado este beneficio, dando continuidade no 

prosseguimento do feito.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário, inclusive Carta 

Precatória à Comarca de Querência – MT, para realização e fiscalização 

do sursis processual.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41359 Nr: 1852-40.2014.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Businessincorp Empreendimentos e Participações LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow, Rosimeire Arruda 

Begrow, Ilo Leandro Begrow, Outros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Genilson Brayner - 

OAB:19179-A, RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - OAB:18030/O

 Ainda mais, verifica-se que os requeridos encontram-se na área em litígio, 

quando não o deviam, uma vez que vigora nos autos a liminar deferida 

pelo Tribunal de Justiça deste Estado.Verifica-se que fora realizada Ata 

Notarial realizada pelos requeridos, acostada às fls. 760/762, que nada 

prova nos presentes autos, uma vez que são declarações firmadas pelo 

requerido recentemente (09/07/2018), as quais, ao menos por ora, não 

possuem o condão de afastar o já apurado nos autos.O Tribunal de 

Justiça deste Estado entendeu estarem presentes os requisitos para o 

deferimento da liminar, fundamentando o acórdão com base nos diversos 

elementos já contidos nos autos, razão pela qual deve se manter os 

autores na posse da área objeto dos autos.Por estarem os requeridos na 

posse da área, descumprindo a liminar deferida, do qual foram 

devidamente intimados, resta necessário o revigoramento da liminar, como 

medida que se requer no presente feito.Desta feita, DEFIRO o requerido 

pelo autor às fls. 674/680, determinando, via de consequência, a 

expedição de mandado de Revigoramento da medida Liminar concedida 

pelo Tribunal de Justiça às fls. 500/506, para que seja novamente 

cumprida a ordem, pelas mesmas razões de fato e de direito estampadas 

na referida decisão.Expeça-se mandado de Revigoramento da 

Liminar.Autorizo o reforço policial, se necessário for, devendo a Polícia 

Militar acompanhar e auxiliar o cumprimento do mandado, devendo a 

Secretaria expedir o ofício requisitório nesse caso.Deverão os Srs. 

Oficiais de Justiça e os Srs. Policiais agirem com equilíbrio e 

circunspecção durante o cumprimento do mandado.No mais, intimem-se as 

partes para especificarem as provas que desejam produzir, 

justificando-as, devendo no caso de prova testemunhal, juntar os 

requisitos contidos no art. 450 do CPC; ou se são pelo julgamento 

antecipado da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

preclusão.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 16187 Nr: 461-60.2008.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cloves da Silva 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:

 Vistos.

Transitado em julgado o v. acórdão, a parte autora requereu que fosse 

dado início ao cumprimento de sentença, trazendo o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, referentes aos valores em atraso.

 Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja feita a 

conversão dos autos, fazendo constar “Cumprimento de Sentença Contra 

a Fazenda Pública-> Procedimento e Cumprimento de Sentença 

->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como 

o nome da ação.

Em seguida, INTIME-SE a Autarquia Executada, na pessoa de seu 

representante judicial, para que, querendo, oponha impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20980 Nr: 1884-84.2010.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Berenice Maria de Carvalho Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:28134/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a comunicação do depósito para pagamento do precatório 

(fl. 175/176), Expeça-se Alvará para levantamento dos valores em favor 

do causídico, referente aos seus honorários sucumbenciais e os fixado 

em sentença correspondente aos honorários contratuais (fls. 111 – 30%), 

observando a conta bancária informada às fls. 173.

 Após, intime-se o D. Advogado para informar nos autos a conta bancária 

de titularidade da autora, para liberação dos valores restantes lhe devidos 

(70% - setenta por cento), no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a informação, tornem-me os autos conclusos para maiores 

deliberações.

 Cumpra-se.

Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 14436 Nr: 1274-24.2007.811.0017

 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: Neide Ferreira Reis

 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:

 Vistos.

Transitado em julgado o v. acórdão, a parte autora requereu que fosse 

dado início ao cumprimento de sentença, trazendo o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, referentes aos valores em atraso.

 Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja feita a 

conversão dos autos, fazendo constar “Cumprimento de Sentença Contra 

a Fazenda Pública-> Procedimento e Cumprimento de Sentença 

->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como 

o nome da ação.

Em seguida, INTIME-SE a Autarquia Executada, na pessoa de seu 

representante judicial, para que, querendo, oponha impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45314 Nr: 1627-83.2015.811.0017

 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: Antônio Raimundo de Aquino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Transitado em julgado o v. acórdão, a parte autora requereu que fosse 

dado início ao cumprimento de sentença, trazendo o demonstrativo 

discriminado e atualizado do crédito, referentes aos valores em atraso.

 Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja feita a 

conversão dos autos, fazendo constar “Cumprimento de Sentença Contra 

a Fazenda Pública-> Procedimento e Cumprimento de Sentença 

->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como 

o nome da ação.

Em seguida, INTIME-SE a Autarquia Executada, na pessoa de seu 

representante judicial, para que, querendo, oponha impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 36593 Nr: 511-13.2013.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Neusa Rodrigues dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda ao 

requerimento administrativo do benefício previdenciário pleiteado, juntando 

aos autos o respectivo comprovante, sob pena de extinção do feito sem 

exame do mérito por ausência de interesse de agir.

 Cumprida a determinação supracitada, intime-se a Autarquia requerida 

para se manifestar sobre o pedido em 90 (noventa) dias e/ou apresentar 

contestação de mérito no prazo legal.

 Após, tornem os autos conclusos para deliberação.

 Cumpra-se. Intime-se.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18217 Nr: 1212-13.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Klin Produtos Infantis Ltda, Carlos Alberto Mestriner

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Doracy Ferreira, Eronides Neves Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para manifestação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45995 Nr: 1986-33.2015.811.0017

 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: Jose Abadia Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Brasil Boranga Escobar - 

OAB:9357-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

requerente a impugnar a peça contestatória, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 144378 Nr: 1586-14.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Kanaxuê -S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7568/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a manifestação de fls. 44, na qual informa o Requerido não 

possui interesse na tentativa de conciliação, Cancele a audiência 

conciliatória designada às fls. 43.

Cumpra-se as demais disposições contidas na decisão de fls. 41/42v.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37280 Nr: 1182-36.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Lopes de Faria, Eder Lopes de Faria, 

Onilto Lagares de Faria, Zulmira Rodrigues da Rocha Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrick Ferreira - OAB:24106/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Luiz da Silveira - 

OAB:24356/GO

 Vistos.

Trata-se de Ação de Resolução Contratual proposta por Onilto Lagares de 

Faria, Maria Lopes de Faria, Eder Lopes de Faria e Zulmira Rodrigues da 

Rocha Faria em desfavor de Hélio Caetano Ferreira.

Analisando ao autos, verifica-se que a inicial foi recebida em 06 de junho 

de 2013 (fls. 46); o requerido foi citado às fls. 49 e apresentou 

contestação às fls. 50/91 (docs. de fls. 92/282), bem como reconvenção 

às fls. 283/314 (docs.de fls. 315/325).

Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

Conciliação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para oportunizar 

lhes a conciliação.

 Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário para a realização da Sessão de 

Mediação.

Realizada a audiência e havendo acordo, torne-me os autos conclusos.

Sendo infrutífera a tentativa de conciliação e tendo em vista a 

reconvenção apresentada, nos termos do art. 335, I c/c art. 343, ambos 

do NCPC, deverão os autores (reconvindos), apresentar resposta a 

reconvenção apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem respostas das partes autoras 

(reconvindos), certifique-se nos autos eventual decurso de prazo para as 

respostas.

Atentem-se todos os participantes do feito ao princípio da cooperação, 

conforme disposto no art. 6º do NCPC.

Após, cumpridas as disposições acima assinaladas e devidamente 

certificado os autos, proceda-se à nova conclusão do feito.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37238 Nr: 1144-24.2013.811.0017

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Caetano Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Onilto Lagares de Faria, Maria Lopes de Faria, 

Abraão Araújo Amorin, Eder Lopes de Faria, Zulmira Rodrigues da Rocha 

Faria, Fausto Lopes de Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ravel Maldi Borges - 

OAB:MG0062248

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Luiz da Silveira - 

OAB:24356/GO

 Por oportuno, tendo em vista a instalação do Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania nesta Comarca e analisando o objeto e a fase 

processual dos presentes autos, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CPC, 

que consagra o princípio de promoção pelo Estado da solução por 

autocomposição, bem como amparo na Resolução 125/2010 do CNJ, 

remeta-se o presente feito ao Centro Judiciário, a fim de convidar às 

partes e seus patronos a se fazerem presentes em Sessão de 

Conciliação e Mediação a ser designada pelo Sr. Gestor do Centro, para 

oportunizar lhes a conciliação. Proceda-se o Sr. Gestor ao necessário 

para a realização da Sessão de Mediação.CITE-SE as partes requeridas 

ainda não citadas e intime-se as demais partes para comparecer a 

Audiência de Conciliação na dada a ser designada pelo CEJUSC.DEVE-SE 

advertir as partes a serem citadas que, caso compareça ou não 

compareça na audiência designada, o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecer contestação, por petição, terá como termo inicial a data dessa 

audiência de conciliação (art. 335, inciso I, do CPC) e caso não seja 

apresentada a contestação, será decretada a revelia e presumirão 

verdadeiros os fatos narrados na inicial (art. 344).Realizada a audiência e 

havendo acordo, torne-me os autos conclusos.Sendo infrutífera a 

tentativa de conciliação e decorrido o prazo para contestar, com ou sem 

respostas das partes requeridas, certifique-se nos autos eventual 

decurso de prazo, inclusive dos requeridos já citados Abrão Araújo 

Amorim e Onilto Lagares de Faria, abrindo-se em seguida vista à parte 

autora para impugnação às contestações apresentadas e/ou requerimento 

do que entender de direito, atentando-se todos os participantes do feito ao 

princípio da cooperação, conforme disposto no art. 6º do NCPC.Após, 
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cumpridas as disposições acima assinaladas e devidamente certificado os 

autos quanto aos possíveis decursos de prazos para apresentação de 

contestação, proceda-se à conclusão do feito.Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45246 Nr: 1579-27.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CdRC, ÂdRC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar o 

exequente a dizer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 33877 Nr: 4-86.2012.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, 

para o fim de condenar o acusado NAZARÉ PEREIRA DA COSTA como 

incurso nas penas do art. 217-A, “caput” do CP em continuidade delitiva 

(art. 71 do CP).Portanto, fixo a pena privativa de liberdade definitiva em 09 

(anos) e 7 (sete) meses de reclusão.Substituição por Penas Restritivas de 

DireitosVerificando a redação do artigo 44 do Código Penal, observo que o 

Réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva 

de direitos, considerando-se a pena aplicada e a violência presumida 

inerente ao tipo penal. Suspensão Condicional da PenaNo mesmo sentido, 

diante da pena aplicada, incabível a suspensão condicional da pena, 

conforme o disposto no artigo 77 do Código Penal.Apelo em 

liberdadeConcedo ao réu o benefício de apelar em liberdade, se por outro 

motivo não estiver preso, com fundamento no mandamento do art. 5º, 

inciso LVII, da Constituição Federal, pois permaneceu nessa situação 

durante toda a instrução do processo. Ademais, não existe qualquer 

motivo que justifique a necessidade de decretação da prisão preventiva, já 

que não se encontram presentes os requisitos autorizadores previstos no 

art. 312, do CPP.Providências finais:Isento o réu do pagamento das 

despesas processuais, em razão de sua hipossuficiência 

financeira.Quanto ao advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu 

para apresentação de alegações finais (fl. 211) Dr. Marcos Antônio 

Miranda Sousa – OAB-MT nº 10.296, fixo de acordo com a tabela de 

honorários, a quantia de 2 URH pelo trabalho realizado.Após, o trânsito em 

julgado:a) lance-se o nome do acusado no rol dos culpados (art. 5º, inciso 

LVII, da Constituição Federal);b) oficie-se o TRE/MT para o cumprimento do 

disposto no artigo 15, III, da CF, ao IICC e ao SINIC (Sistema Nacional de 

Informações Criminais);c) expeça-se a guia de execução penal;d)- após, 

não havendo pendência, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40791 Nr: 1362-18.2014.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosalvo Ferreira Filho - ME, Rosalvo Ferreira 

Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Julio Tomaz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para citação dos 

executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136240 Nr: 2345-46.2016.811.0017

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dervalino Viana Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Eduardo Reis de 

Siqueira - OAB:OAB/MT 6.780.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, e em atenção ao provimento n° 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o feito ao setor de matéria de imprensa com a 

finalidade de intimar a parte autora para que providencie a 

COMPLEMENTAÇÃO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA , devendo a 

respectiva guia de pagamento ser extraída do sítio do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissaowww.tjmt.jus.br), e 

juntada aos autos com respectivo comprovante de pagamento, no prazo 

de 05 (cinco) dias, tendo em vista o Executado Dervalino Viana Carvalho 

encontra-se residindo no Distrito do Espigão do Leste (Zona Rural da 

Comarca de São Félix/MT), local em que possui um Mercado.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 20782 Nr: 1685-62.2010.811.0017

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Keith Olivett dos Santos Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Júnior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar por 

edital o executado da sentença extintiva.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 32104 Nr: 734-34.2011.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Rodrigues Borges

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o retorno dos autos do e. TRF da 1ª Região, intime-se a parte autora 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas de estilo e 

anotações de praxe.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 40413 Nr: 1026-14.2014.811.0017

 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): Alencar de Oliveira Lobo Filho, Alencar de 

Oliveira Lobo, Amelia Cristina de Castro Came, Joanir de Castro Camelo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sergio Henrique Staniszewki - 

OAB:12972

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para citar os 

executados, no prazo legal. Sendo Expedida as devidas Cartas 

precatórias confome os endereços: a) Amelia Cristina de Castro Camelo, 

conforme Informações do banco de dados da Serasa poderá ser 

localizada na: Av Sacerdote de Souza 2 – Centro – Canabrava do

Norte – MT.

b) Joanir de Castro Camelo, conforme informações do

banco de dados da Serasa poderá ser localizado na: Rod. Go 326 a

Km 20 Novo, Zona Rural – Novo Brasil - GO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 41781 Nr: 2194-51.2014.811.0017

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jalon Moreira Silva, Espólio de Manuel Júnior Moreira 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Luciara-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos para intimar por 

edital o requerente, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37367 Nr: 1276-81.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José de Castro Aguiar Filho, Agropecuária Incovale Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Maria Celina de Lara Aguiar, Neri 

Sucolotti, André Luiz Menói

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Martins Da Silva - 

OAB:8707, Susshunmo Ferreira Araújo Alves - OAB:20664/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Martins da Silva - 

OAB:8707-MS, Susshunmo Ferreira Araújo Alves - OAB:20664/O

 Vistos.

Ante a manifestação da Reconvinte às fls. 1.403/1.406, intime-se o perito 

para manifestação, pelo prazo de 10 (dez) dias.

Após, intimem-se os Reconvintes/Requeridos para manifestação, 

requerendo o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 18062 Nr: 1139-41.2009.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Almir Assad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martins Comércio Importação e Exportação 

Ltda, Banco Triângulo S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Samuel Alovisi - 

OAB:2593-MT, Patricia Alovisi - OAB:RS/388550

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Mandim Theodoro 

de Mello - OAB:56145, Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, Ana Vitória 

Mandim Theodoro - OAB:58.064, Humberto Theodoro Júnior - 

OAB:7.133-MG, Humberto Theodoro Neto - OAB:71709, Juliana 

Cordeiro de Faria - OAB:63.427-MG, Maria Beatriz Theodoro 

Gomes - OAB:2853-B, Rosemeri Mitsue Okazaki Takezara - 

OAB:7276-B

 Vistos.

Analisando os presentes autos, verifica-se que o escritório de advocacia 

Humberto Theodoro Júnio Advogados Associados já levantaram os 

valores de R$ 46.737,56 (quarenta e seis mil, setecentos e trinta e sete 

reais e cinquenta e seis centavos), não havendo que se falar em quantia 

parcial, uma vez que foram confeccionados dois alvarás, os quais 

totalizaram o valor incontroverso devido (fls. 809/810).

Porém, verifica-se que o restante dos honorários devidos ao escritório 

supra citado, no importe de R$ 1.113,99 (mil cento e treze reais e noventa 

e nove centavos), depositados na conta do Juízo pelo Exequente, ainda 

não foram liberados em favor do mesmo. Dessa forma, proceda a 

liberação dos valores depositados às fls. 771/772, na conta de titularidade 

da sociedade advocatícia.

No mais, intimem-se as partes para manifestarem no feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entenderem de direito, sob pena deste 

Juízo entender por quitado os débitos eventualmente devidos.

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 45315 Nr: 1628-68.2015.811.0017

 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: Maria Dourado da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Encaminhem-se os autos ao Cartório Distribuidor para que seja feita a 

conversão dos autos, fazendo constar “Cumprimento de Sentença Contra 

a Fazenda Pública-> Procedimento e Cumprimento de Sentença 

->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO” como 

o nome da ação.

Em seguida, INTIME-SE a Autarquia Executada, na pessoa de seu 

representante judicial, para que, querendo, oponha impugnação à 

execução, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 535 do Código 

de Processo Civil.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 12077 Nr: 879-66.2006.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco da Amazônia S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Edgar de Queiroz Ferreira Filho, Queifi - 

Comercial Agropecuária S/A, E. Q. Administração de Bens SC Ltda.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elói Contini - OAB:MT 22841/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Sueki Miyamoto - 

OAB:

 Em atenção à decisão de fl. 196, IMPULSIONO o feito para abrir vistas à 

parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender de direito para fins de prosseguimento do feito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 31290 Nr: 2531-79.2010.811.0017

 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): Helena Barros Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldenora Wanderley 

Rodrigues - OAB:5.865-GO, Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, 

Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 Autos ID N.º 42253

Vistos.

A fim de evitar dúvidas quanto aos cálculos apresentados pelas partes, 

tenho por bem determinar a remessa dos autos ao Contador Judicial, para 

elaboração dos cálculos.

 Após, abram-se vistas às partes para se manifestarem no prazo de 5 

(cinco) dias.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 São Félix do Araguaia - MT, 02 de maio de 2017.

IVAN LÚCIO AMARANTE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 37340 Nr: 1249-98.2013.811.0017

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valeria Barbosa Azevedo, YAAdS, YAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Francisco Amorim de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Acácio Alves Souza - 

OAB:14724, Márcio Castilho de Moraes - OAB:24310/A, Simone 

Alves da Silva - OAB:6835/TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Cesar Loures - 

OAB:OAB/GO 26.609, Kitty Pereira Buzzi - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. 106, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Mediação para o dia 26 de novembro de 2018, às 14:00 horas-MT. Assim, 

que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142008 Nr: 146-80.2018.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joemar Luz e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rejane Souza e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo da Silva Moraes - 

OAB:31430

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, da Resolução 125/2010 do CNJ e da 

decisão de fls. 54, impulsiono os autos para designar Sessão de 

Conciliação para o dia 27 de novembro de 2018, às 13:00 horas-MT. 

Assim, que sejam as partes e seus respectivos advogados intimados a 

comparecerem neste dia e horário, atentando-se no momento da 

expedição para o endereço da parte requerida informado às fls. 50/53.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39848 Nr: 558-50.2014.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:17577

 ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de CONDENAR o acusado 

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA nas penas do art. 217-A, por sete 

vezes, na forma do artigo 71, caput (continuidade delitiva), c/c art. 226, 

inciso II (padrasto), ambos do Código Penal.3.ª Fase – Causas de 

diminuição e aumento de penas. Não concorrem causas de 

diminuição.Presente a causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código 

Penal (se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, 

cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima 

ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela). Razão pela qual 

aumento a pena em ½ (metade), totalizando 12 anos de 

reclusão.Concorrendo, ainda, a causa de aumento de pena prevista no 

artigo 71 do Código Penal, haja vista a continuidade delitiva. Assim, nos 

termos da fundamentação, aumento a pena de um só dos crimes em 2/3 

(dois terços), passando a dosá-la em 20 anos de reclusão, pena esta que 

deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, consoante o art. 33, 

parágrafo 2º, alínea “a”, do Código Penal, combinado com o parágrafo 3.º 

do mesmo artigo e art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, ficando facultada a 

progressão apenas depois de ter o acusado cumprido mais de 2/5 (dois 

quintos) da pena, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/90, com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 11.464/07.Portanto, fixo a pena 

privativa de liberdade definitiva em 20 (vinte) anos de 

reclusão.Substituição por Penas Restritivas de DireitosVerificando a 

redação do artigo 44 do Código Penal, observo que o Réu não faz jus à 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

considerando-se a pena aplicada e a violência presumida inerente ao tipo 

penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 38465 Nr: 2255-43.2013.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aramis Sérgio Beltrami, Norma Cardoso Beltrami

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Theobaldo André Begrow

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Soares - OAB:5.196-MS, 

JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - OAB:37156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devolução de Correspondência

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Carta de Citação de fls.176 retornou sem que a 

parte requerida fosse encontrada pelo carteiro, conforme carimbo do 

“AR”.

São Félix do Araguaia - MT, 31 de julho de 2018.

Oficial Escrevente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34754 Nr: 809-39.2012.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Doralice Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Mayolino Montecchi - 

OAB:12.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando. Devendo ser a 

autarquia intimada para o cumprimento da ordem. Ainda quando as 

prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária 

pelo INPC no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 

11.430/2006 (09/2006 em diante), que incluiu o artigo 41-A na Lei 

8.213/91, a partir do vencimento de cada parcela, e juros de mora de mora 

segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, a contar da 

citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 

11.960/2009).A correção monetária e os juros devem incidir na forma do 

Manual de Cálculos da Justiça Federal.ISENTA a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbências, que fixo em 10% do valor da 

condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ e tendo em vista o 

disposto no artigo 85, § 2.º do Código de Processo Civil. Não havendo 

recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, 

não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da 

sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame necessário, de acordo com 

o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 39187 Nr: 47-52.2014.811.0017

 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: Luiz Aqueiros

 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:

 Para isso: CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a 

conceder o benefício de aposentadoria rural por idade ao autor, no valor 

de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a 

contar da data da distribuição da ação, consoante o disposto no RE n.º 

631.240/MG. Considerando que houve a concessão do benefício no 

decorrer da ação, são devidas as parcelas em atraso desde o 

ajuizamento da ação até a data da implantação do benefício (DIB 

21/08/2015 – fl. 115). Ainda quando as prestações vencidas desde então, 

serão devidos: correção monetária pelo INPC no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006 (09/2006 em diante), que incluiu o 

artigo 41-A na Lei 8.213/91, a partir do vencimento de cada parcela, e 

juros de mora de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança, a contar da citação (art. 1.º-F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009).A correção monetária e os juros devem incidir 

na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal.ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. 

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo 
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Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.

Juizado Especial Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133697 Nr: 2736-74.2011.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdivan Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnaldo Santos Marques Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Antonio Miranda Souza 

- OAB:10296

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Caetano de Brito - 

OAB:9880, José Roberto Oliveira Costa - OAB:6.456-A

 Vistos, etc.

Cuida-se de Embargos a Execução propostos por Valdivan Pereira da 

Silva em face de Arnaldo Santos Marques Filho.

Aduz o Embargante que o embargado teria lhe ajuizado ação de cobrança 

em razão de um inadimplemento de um crédito que não era seu, existindo 

inquérito policial em andamento para apuração de suposto crime.

Afirma haver nos autos excesso de execução e locupletamento ilícito, de 

forma genérica, sem informar suas razões.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Analisando os autos, entendo ser IMPROCEDENTE o pedido do 

Impugnante.

Inicialmente, registro que os embargos à execução não é o meio cabível 

para sustentar ilegalidade na sentença proferida, mas sim para os atos 

elencados no antigo artigo 745 do CPC/73, haja vista estes terem sidos 

apresentados no ano de 2011.

Não há que se falar em nulidade do título executivo, uma vez que o objeto 

da execução encontra-se em perfeita consonância com a normativa 

prevista para as ações executivas.

 Ainda que se falar em equívoco da sentença proferida inicialmente, que 

contudo transitara em julgado sem a interposição de recurso, o meio 

cabível para sua anulação não se dá por meio de embargos à execução.

Além do mais, o Embargante alega Excesso de Execução e 

Locupletamento ilícito por parte do Embargado, sob os mesmos 

fundamentos supra mencionados, os quais não podem ser objeto dos 

embargos.

Dessa forma, os embargos interpostos são manifestamente protelatórios, 

em razão de sua impossibilidade de análise nos presentes autos.

O Embargante utiliza-os para ver reavida a sentença proferida 

inicialmente, o que é vedado nesta seara, em respeito a coisa julgada.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos JULGO IMPROCEDENTE OS 

EMBARGOS nos termos do art. 487, I do CPC, com resolução do mérito.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da presente 

ação.

Traslade-se cópia desta aos autos executivos.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as formalidades legais.

P.R.I. Cumpra-se.

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 63730 Nr: 937-97.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Flavio do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão e Citação, expedido pela 

Meritíssima Juíza de Direito desta Comarca de Porto Esperidião – MT, 

referente o processo n.° 937-97.2018.811.0098, percorri a cidade de 

Porto Esperidião – MT, no entanto, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER A 

BUSCA E APREENSÃO do bem VEICULO STRADA MARCA FIAT MODELO 

STRADA TREKKING 1.6, ANO 2014, CHASSI 9BD578354E7798328, 

PLACA NPQ4303, COR PRATA E RENAVAM 000998386120, tendo em 

vista que fui informado por moradores locais que o bem foi preso pela 

Policia Rodoviária Federal em Santo Antônio do Leverger – MT.

Certifico ainda que no dia 20/08/2018 NÃO FOI POSSIVEL PROCEDER COM 

A CITAÇÃO do Sr. MARCOS FLAVIO DO PRADO, tendo em vista que fui 

informado por moradores locai que o requerido está preso.

 Certifico, por fim que, conforme dispõe o provimento 42/2013 c/c 04/2015, 

ambos da CGJ-MT, c/c a portaria Nº. 28/2015/CA da Comarca de Porto 

Esperidião – MT, faz-se necessário o recolhimento de diligência no valor 

de R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais) – Cerro Verde –, devendo o 

mesmo ser efetivado através do site do TJMT, CPD (Central de Pagamento 

de Diligência), regulamentada pelo Provimento 7/2017 – CGJ. O referido é 

verdade e dou fé.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54864 Nr: 1217-10.2014.811.0098

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E 

BIOCOMBUSTIVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Auto Posto Monte Castelo LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

OAB:9893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA

Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com itens 

2.17.4.7 da C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de promover a 

intimação da parte autora, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a certidão do Oficial de justiça, a seguir transcrita: Certifico que em 

cumprimento ao Mandado de Intimação, referente ao Processo N.°: 

1217-10.2017.811.0098, que no dia 15/08/2018 DEIXEI DE PROCEDER COM 

A PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS do AUTO POSTO MONTE CASTELO 

LTDA, tendo em vista que até o presente não fora recolhido o pagamento 

da diligência do oficial de justiça para o cumprimento do ato processual.

Certifico ainda que, conforme dispõe o provimento 42/2013 c/c 04/2015, 

ambos da CGJ-MT, c/c a portaria Nº. 28/2015/CA da Comarca de Porto 

Esperidião – MT, para a realização do ato processual faz-se necessário o 

recolhimento de diligência no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) – 

Glória D’Oeste –, devendo o mesmo ser pago através do site do TJMT, 

CPD (Central de Pagamento de Diligência), regulamentada pelo Provimento 

7/2017 – CGJ. O referido é verdade e dou fé.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 59439 Nr: 1565-57.2016.811.0098

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANGELA MENDONÇA DA SILVA, Rg: 

4011759, Filiação: Irene Mancini da Silva e José Mendonça da Silva, data 

de nascimento: 27/09/1971, brasileiro(a), natural de Ubarana-SP, 

casado(a), do lar, Telefone (65) 9 9969-2058. 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 
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seguir transcrita. .

Sentença: PROCESSO/CÓDIGO Nº 59439 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se 

de PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de ÂNGELA 

MENDONÇA DA SILVA, perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor 

de BRAULIO CELESTINO PEDRAÇA. Após o deferimento da medida 

protetiva, passados mais de 01 (um) ano, a vítima não foi localizada. 

Decido. Acolhendo integralmente o parecer ministerial de fl. 26 como razão 

de decidir, julgo procedente o presente incidente processual, mas revogo 

as medidas protetivas outrora deferidas. Intime-se o requerido e a vítima 

por edital. Após, arquive-se. Cumpra-se. Porto Esperidião/MT, 07 de maio 

de 2018. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA CORREIA, digitei.

Porto Esperidião, 23 de agosto de 2018

Fatima Adrielly Silva Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 31135 Nr: 35451-68.2009.811.0041

 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: Nelson Alvarenga Filho, Americo Fernando Rodrigues 

Breia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdo Luiz Valadão, João Felis Dias, João 

Cordeiro dos Santos, Valter Rodrigues Pires, Luiz Carlos Alves de Oliveira, 

José Carlos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO VIETO M SCALOPPE - 

OAB:19.531, ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE - OAB:19531/O, 

Claudio Henrique Delfino Queiroz - OAB:11 .885 B, Geovani 

Mendonça de Freitas - OAB:11.473-A, Heloísa Branda Penteado - 

OAB:263627 OAB/SP, José Gonçalves Pichinin - OAB:2337-B, Nilo 

Alves Bezerra - OAB:2830, Vicente Bezerra Neto - OAB:065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dainez Nogueira Moreira - 

OAB:5006/MT, Juliano Souza Queiroz - OAB:MT/7.948, Ladário Silva 

Borges Filho - OAB:MT/8104, Weskley Pereira de Moraes - 

OAB:MT-8.118

 Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil e art. 93, inciso 

XIV da Constituição Federal c.c com artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da 

C.N.G.C, impulsiono os autos com a finalidade de efetuar a intimação da 

parte requerida para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

suas alegações finais.

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37828 Nr: 1401-83.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 12 de novembro de 2018, às 

15h30 (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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40607 Nr: 733-78.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduilson Costa do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953, Ketty Ney Bianca Holanda Aires - OAB:19386/O/MT

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 12 de novembro de 2018, às 

16h (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 Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40047 Nr: 463-54.2016.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR RODRIGUES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 12 de novembro de 2018, às 

16h10 (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.: 35431 Nr: 311-40.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADCSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMQC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:RS/34607, VOLNEI COPETTI - OAB:RS/58099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O sistema INFOJUD implica quebra do sigilo fiscal constitucionalmente 

assegurado, não havendo fundamento para tanto, no caso dos autos. A 

expedição de ofícios à Receita Federal para a aferição de questões 

relativas a direitos patrimoniais não deve prevalecer em relação às 

garantias constitucionalmente previstas no art. 5, X, da Carta Magna.

 Anoto que somente em situações excepcionais as garantias 

constitucionais podem ser relativizadas, mediante a aplicação do princípio 

da proporcionalidade.

 Na espécie, verifico que o interesse individual meramente patrimonial não 

pode se sobrepor a uma garantia fundamental do indivíduo tutelada 

constitucionalmente (art. 5º, X, da Constituição Federal).

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Ou seja, as consultas aos sistemas de informação ou as expedições de 

ofícios a órgãos públicos e empresas privadas somente se justificam, 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências cabíveis ao alcance 

da parte interessada. Admitir o contrário seria possibilitar que o Juiz 

substitua as partes no cumprimento das obrigações que lhes incumbam.

 Por esta razão o pedido não vinga.

Intime-se a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o que 

entende de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55545 Nr: 673-37.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRM, JGOM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 750 de 805



OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Não há custas pendentes.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37932 Nr: 1470-18.2015.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MLRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a data da informação prestada pela genitora da menor 

(há mais de 01 ano), de que o executado não vem efetuando o pagamento 

das prestações alimentares, deixo, por ora, de decretar a prisão civil do 

alimentante.

Intime-se pessoalmente a parte exequente para informar se o executado 

continua inadimplente com os alimentos acordados.

Com a resposta, tornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, com urgência. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56288 Nr: 979-06.2018.811.0080

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, BSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO JOSÉ DE FRANÇA - 

OAB:34036

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60812 Nr: 2977-09.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL MOREIRA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisada a petição inicial, este juízo determinou a sua emenda, nos 

termos do art. 319 e 320 do Novo CPC.

Devidamente intimada, a parte autora não providenciou a emenda da inicial, 

nos termos determinados por este juízo, de modo que vislumbro nítida 

ausência de interesse de agir.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante da inércia da parte autora em promover o aditamento conforme 

determinado por este Juízo, INDEFIRO A INICIAL e, nos termos do artigo 

321, parágrafo único, do Novo CPC, julgo EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO (art. 485, I, do Novo CPC).

Com o decurso do prazo, certifique-se o trânsito em julgado, 

arquivando-se, com as baixas necessárias e anotações necessárias.

 P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54041 Nr: 4928-72.2017.811.0080

 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): Fernando Gorgen, Destesa Terra Construções 

Ltda, Gervásio Becker, Bárbara Caroline Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziella Salina Ferrari - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PRESTES JASPER 

- OAB:19527/O, Carlos Márcio Rissi Macedo - OAB:22.703, José 

Antonio Domingues da Silva - OAB:29.380

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de reconsideração (REF 27), de modo que mantenho a 

decisão REF 23 pelos seus próprios fundamentos.

Secretaria: cumpra-se a decisão já proferida, certificando-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61245 Nr: 3083-68.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS EUGENIO PRATI, Bruna Rafaela de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Burnier, CLEIDE MARIA SALVI BURNIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO REZENDE FERNANDES - 

OAB:3.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o parcelamento das taxas e custas judiciárias em 03 parcelas, tal 

como requerido.

 Com a juntada do comprovante de recolhimento da primeira parcela, 

tornem conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18921 Nr: 718-85.2011.811.0080

 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: Arnildo Mikoczak

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se o disposto no art. 

183, §1º do NCPC.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18930 Nr: 727-47.2011.811.0080

 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: GERALDO BASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGUEDA DOROTEIA DOMANSKI 

JACOB - OAB:8.158-B, SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - 

OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258MT

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se o disposto no art. 

183, §1º do NCPC.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30560 Nr: 554-86.2012.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABADIA PAULA SOUZA CAMPOS, AKILA PAULA 

SOUZA CAMPOS, MARCOS PAULO SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELLY CRISTINA ROSA 

MACHADO - OAB:13449

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

Retifique-se no Cartório Distribuidor e no Setor de Cadastro e anote-se na 

capa dos autos que o presente feito já se encontra na fase de 

Cumprimento de Sentença, regularizando os polos da demanda.

Na forma do artigo 513 §2º, intime-se o executado para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e 

atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de advogado de dez por cento.

Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte 

exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados 

à disposição do juízo.

Por fim, certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo 

do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas taxas, a parte 

exequente poderá requerer diretamente à serventia a expedição de 

certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também aos fins 

previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32127 Nr: 915-69.2013.811.0080

 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: JOÃO SEGMUNDO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se o disposto no art. 

183, §1º do NCPC.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32212 Nr: 997-03.2013.811.0080

 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: André Bonmann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROGÉRIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos manejados.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34054 Nr: 1149-17.2014.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERA DO NASCIMENTO PFEIFER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

Considerando-se o cumprimento da obrigação determinada, comprovado 

pelo documento juntado aos autos, julgo EXTINTA a presente execução, 

com fundamento no art. 924, II, do CPC.

Sem custas ou honorários advocatícios (Lei n. 9.099/95).

Após o trânsito em julgado, expeça-se alvará de levantamento dos valores 

depositados, providenciando a Secretaria o adequado impulsionamento do 

feito.

Além disso, o levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias 

úteis após o esgotamento do prazo para recurso, conforme Provimento nº 

68/2018 do Conselho Nacional de Justiça.

Desta forma, certifique-se o cumprimento integral do Provimento, 

expedindo-se alvará de levantamento em momento oportuno.

Cumpra-se. Às providências.

P.R.I.C.

 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:
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 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de 

CONCEDER à parte autora o benefício do AUXÍLIO DOENÇA, nos termos do 

art. 33 e 61, da Lei 8.213/91, no valor de 91% (noventa e um por cento) 

sobre o salário de benefício, nunca inferior a um salário mínimo, que 

deverá ser pago mensalmente pelo instituto réu, desde a Data de Entrada 

do Requerimento administrativo (DER), com incidência de correção 

monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros de mora 

calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, e o 

ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, com termo final 

(DCB) a data da publicação desta sentença, na forma do artigo 1-F da Lei 

9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).Honorários advocatícios pelo requerido no valor de 10% (dez 

por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da Súmula 

nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, sobre as 

parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com a 

implantação do benefício no sistema geral de Previdência 

Social.Presentes, ainda, os requisitos para concessão da tutela provisória, 

considerando a conclusão lançada na sentença (probabilidade do direito) 

e o risco de dano (considerando que se trata de verba que visa ao 

sustento da autora), razão pela qual CONCEDO TUTELA DE URGÊNCIA em 

favor da parte autora, determinando-se seja oficiado ao INSS para 

cumprimento imediato, sob pena de multa diária a ser fixada 

oportunamente.Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93.Os valores atrasados deverão ser 

corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora, de acordo com 

os índices previstos no art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada 

vencimento. Por não exceder a condenação o valor de 1.000 (um mil) 

salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos 

termos do artigo 496, § 3.º, inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se, com 

URGÊNCIA.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34224 Nr: 1246-17.2014.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré ao 

pagamento da quantia de R$13.500,00, valor atualizado de acordo com o 

INPC, desde a data do sinistro, acrescido de juros moratórios desde a 

citação.Em razão da sucumbência, CONDENO o réu ao pagamento das 

custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 85, § 2º), que fixo 

em 10% do valor da condenação.Oportunamente, arquivem-se os autos. 

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34791 Nr: 1586-58.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABÍOLA COLLACHITI MORETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se que o Estado foi devidamente intimado para que 

ofertasse impugnação aos cálculos apresentados pela parte autora, 

quedando-se inerte, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentado pela 

exequente.

 EXPEÇA-SE RPV.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao ESTADO 

DE MATO GROSSO dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário, devendo ser observado o Provimento 

nº68/2018 do CNJ.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35516 Nr: 348-67.2015.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eva Soares de Anhaya Neckel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT ( CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LOPES ALVES - 

OAB:8953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se o disposto no art. 

183, §1º do NCPC.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 36005 Nr: 606-77.2015.811.0080

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABÍOLA COLLACHITI MORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA BARROS CAPELEIRO - 

OAB:17374/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabíola Collachiti Moreto - 

OAB:OAB/MT 9986-B

 Vistos.

Considerando-se que o Estado foi devidamente intimado para que 

ofertasse impugnação aos cálculos apresentados pela parte autora, 

quedando-se inerte, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentado pela 

exequente.

 EXPEÇA-SE RPV.

Antes da remessa para regular processamento, dê-se ciência ao ESTADO 

DE MATO GROSSO dos espelhos elaborados.

Após, proceda-se ao necessário, devendo ser observado o Provimento 

nº68/2018 do CNJ.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 37879 Nr: 1438-13.2015.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Adm de Assoc. do 

Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS DUTRA DE MELLO, EUCLIDES 

DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O sistema Renajud se justifica para incluir/retirar restrições ou constrições 

judiciais, não para pesquisar a existência de veículos.

 Ainda, ressalto que a parte exequente não pode impor ao Poder Judiciário 

o encargo de diligenciar na busca de bens passíveis de satisfazer o 

crédito cobrado, mormente quando não comprova nos autos a sua 

concreta impossibilidade.

 Deste modo, indefiro o pedido formulado.

Intime-se a parte exequente para prosseguir no feito ou requerer o que 

entender de direito.

Prazo de 10 dias.

Aguardar decurso de prazo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38670 Nr: 12-29.2016.811.0080

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Financial Services Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON PAULO GRIEGER, ANILDO GRIEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Hernandez Marques - 

OAB:48.104/RS, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4.482/MT, 

MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501-A/MT

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se o disposto no art. 

183, §1º do NCPC.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40154 Nr: 505-06.2016.811.0080

 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: ELIEDISON AUGUSTO FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corina Pissato - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de retificação de registro público movida por ELIÉDISON 

AUGUSTO FAGUNDES. Narra o requerente, em síntese, que foi 

devidamente registrado no Cartório de Paz e Tabelionato da cidade de 

Pedra Corrida – MG no dia 30 de setembro de 1968. Porém, 

equivocadamente constou na segunda via de sua certidão de nascimento 

o prenome ELIEDISSON.

Assevera ainda que seus documentos pessoais como CNH, RG e CPF 

estão grafados corretamente, porque baseados com base na certidão de 

nascimento correta.

Havendo possibilidade de que o imbróglio gerado se trataria de mero 

equívoco por ocasião da confecção (digitação) da segunda via da 

certidão de nascimento, sem necessidade de se alterar o registro em si 

(hipótese de pedido administrativo) foi determinada a expedição de ofício 

ao Cartório de Paz e Tabelionato da Cidade de Pedra Corrida/MG, a fim de 

que enviasse documentos que pudessem comprovar a grafia correta do 

nome do autor.

Pois bem.

Em resposta, o referido Cartório juntou enviou cópia do Assento transcrito 

no livro A-07, fls. 156-verso, sob o termo 5.754 (fl. 18), de modo que se 

observa que o nome do demandante consta como ELIEDISSON AUGUSTO 

FAGUNDES.

Portanto, de rigor a improcedência do pedido autoral.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.

 Sem custas ou honorários advocatícios.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40749 Nr: 812-57.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEFATOS DE CIMENTO OURO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALVES DO 

NASCIMENTO - OAB:19240/O

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se o disposto no art. 

183, §1º do NCPC.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40751 Nr: 814-27.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLANALTO DA AMAZONIA COMERCIO DE MATERIAIS 

PARA CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se o disposto no art. 

183, §1º do NCPC.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40759 Nr: 820-34.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILACA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Adm de 

Assoc. do Araguaia e Xingu SICREDI-Araxingu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS 

LIMOEIRO - OAB:8920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais.

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC), observando-se o disposto no art. 

183, §1º do NCPC.

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53400 Nr: 4409-97.2017.811.0080

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Jose Huther

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA-ME - 

"TELEXFREEINC"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1) Intime-se a parte autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, emende a 

petição inicial acostando aos autos os documentos necessários a 

comprovar que a mesma possui quantia a ser restituída pela requerida, 

com o fito de se comprovar a legitimidade da parte.

2) No mesmo prazo, faculto à parte autora a comprovação de sua 

situação de hipossuficiência, haja vista que a simplória alegação de 

hipossuficiência não se mostra suficiente para o deferimento da 

assistência judiciária gratuita;

Decorrido o prazo de 10 dias, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.
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Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60573 Nr: 2900-97.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE JUNGES ELY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA SCHNEIDER GARCIA 

SALAMONI - OAB:15198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte autora, via DJE, para comprovar sua situação de 

hipossuficiência, haja vista que as simplórias alegações de 

hipossuficiência manifestadas não se mostram suficientes para o 

deferimento da assistência judiciária gratuita.

Decorrido o prazo de 15 dias, certifique-se e tornem conclusos para 

deliberação.

Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60580 Nr: 2903-52.2018.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA MARIANI HUTHER, Gustavo Jose Huther

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO LUIZ HUTHER, Marile Pinto Huther

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial para entrega de coisa 

incerta.

Cite(m)-se o(s) executado(s) para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

satisfazer a obrigação (art. 806 do Novo CPC), sob pena de multa diária a 

ser fixada em momento oportuno.

Caso o(s) executado(s) possua(m) cadastro na forma do art. 246, §1º, e 

art. 1.051, do Código de Processo Civil, a citação deverá ser feita de 

maneira preferencialmente eletrônica.

Advirta-se que qualquer das partes poderá, no prazo de 15 dias, impugnar 

a escolha feita pela outra.

Do mandado ou carta de citação, deverá constar ordem para imissão na 

posse ou busca e apreensão, conforme se tratar de bem imóvel ou móvel, 

cujo cumprimento se dará de imediato, se o executado não satisfizer a 

obrigação no prazo que lhe foi designado.

Havendo a entrega da coisa, lavre-se o termo respectivo, 

considerando-se satisfeita a obrigação, prosseguindo a execução tão 

somente para o pagamento de frutos ou o ressarcimento de prejuízos, se 

houver.

Servirá o presente, assinada digitalmente e devidamente instruída, como 

mandado ou carta precatória.

 Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16340 Nr: 952-38.2009.811.0080

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVINA SOARES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16312 Nr: 927-25.2009.811.0080

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO GRECZYSZN, Rosana Aparecida 

Greczyszn

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Spigosso - 

OAB:5821-B/MT, Jeancarlo Ribeiro - OAB:7179/MT, Wagner Toshio 

Shimosakai - OAB:10386-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JACOB - 

OAB:11414/B, Maria Beatriz Lemos Rezek - OAB:286661

 Vistos.

DEFIRO pedido de adjudicação dos bens imóveis penhorados, pelo valor 

da última avaliação realizada.

Após, com fundamento no artigo 876 e seguintes do CPC, lavre-se o auto 

de adjudicação, encaminhando para assinatura. Uma vez assinada o auto 

de adjudicação, no prazo de 20 dias, o interessado deverá providenciar o 

necessário para a expedição a carta de adjudicação e mandado de 

imissão na posse, indicando as cópias para formação do instrumento e o 

recolhimento das custas de expedição.

Nos termos do artigo 876, parágrafo 4º, inciso II, a execução prosseguirá 

pelo saldo remanescente.

Deste modo, intime-se a parte exequente para atualizar o débito, no prazo 

de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34084 Nr: 1174-30.2014.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EUGENIO PRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARULLINY NEVES DA SILVA - 

OAB:39766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Para apreciação do pedido de penhora, deverá a parte exequente 

providenciar a juntada da certidão da matrícula atualizada do imóvel, com 

prazo não superior a 30 dias.

Na mesma oportunidade, se o caso, deverá qualificar eventual cônjuge, 

credor hipotecário, e coproprietários, trazendo o endereço e comprovação 

do recolhimento das despesas para intimação.

Em caso de inércia por prazo superior a 30 dias, independentemente de 

nova conclusão, arquivem-se os autos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 56661 Nr: 1087-35.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO LUIZ KUHN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERNARDIS E OSTROSKI LTDA, NIDERA 

SEEDS BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO SOARES DE CAMPOS - 

OAB:403289/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF25: Defiro. Providenciar nova data. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48812 Nr: 1986-67.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GLAUBER ANTUNES, ADRIANA MACEDO REOLON 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SERESUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

Recebo a petição de REF 41 como cumprimento de sentença (acordo 

homologado).

Secretaria: Atualizar classificação do feito.

Intime-se novamente a parte executada para cumprir voluntariamente a 

obrigação, no prazo de 48 horas.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação, DEFIRO o pedido de 

adjudicação do imóvel, facultando aos executados a liberação dos valores 

depositados em juízo.

Por fim, conclusos para sentença de extinção.

Providencie-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 61683 Nr: 3289-82.2018.811.0080

 AÇÃO: Requerimento de Apreensão de Veículo->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. CRÉDITOS FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE APARECIDA DE 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:9761A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40338 Nr: 590-89.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAT ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NERY CANDIDO E CIA LTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Roberto Romão - 

OAB:OAB/MT209.551, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

redesignar a audiência de conciliação para o dia 22 de outubro de 2018, 

às 07h00m (MT), em virtude da devulução da correspondência citatória. 

Nos termos requeridos, expeça-se Carta Precatória de Citação e intimação 

de audiência à Comarca de Mineiros - GO (encaminha comprovante de 

recolhimento de distribuição de missiva de ref . 61).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 41449 Nr: 1192-80.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PUPIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento 056/2007/CGI, impulsiono o presente feito para 

mantê-lo suspenso até que haja manifestção pelo seguimento ou 

devolução, em conformidade com o pedido da parte autora, a fim de evitar 

maiores atrasos e custos processuais, especialmente pelo fato de 

estar-se aguardando revisão da r. decisão em sede de Agravo de 

Instrumento n. 1002064-56.2018.8.11.0000.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57915 Nr: 1679-79.2018.811.0080

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO ILKIU DECIAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PRESTES JASPER - 

OAB:19527/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Eduardo Pereira 

Sanches - OAB:22.233/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 056/2007/CGJ, 

impulsiono estes autos para redesignar a audiência anteriormente 

desiganada, em conformidade com a solicitação da parte requerida. 

Procedendo ainda com o agendamento da nova data para o dia 22 de 

outubro 2018, às 07h15 (MT), devendo as partes serem intimadas via DJE, 

através de seus patronos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 38400 Nr: 1627-88.2015.811.0080

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiane Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 Vistos.

 DESIGNO audiência de instrução para o dia 12 de novembro de 2018, às 

14h20 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Cientifique-se o Ministério Público.

 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.: 38473 Nr: 1133-32.2015.811.0079

 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: Silvane Lopes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente 

para apresentar manifestação, no prazo de 15 (quinze ) dias, acerca do 

Laudo juntado em 21/05/2018, ref. 49.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17588 Nr: 551-42.2009.811.0079

 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: WERCILEY MARTINS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEBERTON TOMAZ DE SOUZA, GILBERTO 

LUIZ FIORENTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIA MARIA DE JESUS PEREIRA 

- OAB:11808/GO, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LEONARDO NUNES DA 

COSTA - OAB:14072/MT, Juliana Goldani - OAB:28.149-GO

 Vistos (META 2 CNJ).

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.
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Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35913 Nr: 2510-72.2014.811.0079

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PFD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o patrono da parte requerente a 

se manifestar sobre a juntada de Ofício, ref. 125.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 57017 Nr: 1871-15.2018.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DA SILVA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, Portaria nº 31/2016-DF e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ/MT, impulsiono os autos, com a finalidade de 

INTIMAR a parte requerente para que providencie o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 150,00 (cento e 

cinquenta reais) mediante Guia a ser retirada no seguinte link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao, conforme certidão 

de referência 17, juntada em 16/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30038 Nr: 1373-60.2011.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE FONSECA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Edgard da Cunha 

Bueno Filho - OAB:MT13.604, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-A/MT, 

Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017– CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerido, através de seu advogado(a), para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 502,86 (Quinhentos e dois reais e oitenta e seis 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls.67/68, 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerentre junto 

à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 126,01 (Cento e vinte e seis reais e 

um centavo), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPF do pagante. Clicar no item 

“custas” incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor 

da taxa. O sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31987 Nr: 443-71.2013.811.0079

 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: Gregório Martinez

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Deusiano Ferreira dos Santos - 

OAB:OAB/MT 6883-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017– CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerido, através de seu advogado(a), para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 521,27 (Quinhentos e vinte e um reais e vinte e sete 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls.52/53, 

sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerentre junto 

à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 390,65 

(trezentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 130,62 (Cento e trinta reais e sesenta 

e dois centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPF do pagante. Clicar no item 

“custas” incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor 

da taxa. O sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12698 Nr: 817-34.2006.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE MORAIS PINTO JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Rachel Freitas da Silva - 

OAB:25793/GO

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017– CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte exequente, através de seu advogado(a), para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 631,64 (Seiscentos e trinta e um reais e sessenta e 

quatro centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de 

fls.02, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou 

taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte exequente 

à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 
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guia de custas e R$ 218,24 (duzentos e dezoito reais e vinte e quatro 

centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPF do pagante. Clicar no item 

“custas” incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor 

da taxa. O sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34538 Nr: 1291-24.2014.811.0079

 AÇÃO: Atentado->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO WILMAR RODRIGUES DE MORAES, CLAIR 

SBRUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO PEDRI, FABIANA JACOBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Valente Araujo - 

OAB:OAB/MT 11771A, FERNANDA APARECIDA BORGES DINIZ - 

OAB:20.258/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35051 Nr: 1748-56.2014.811.0079

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorcelina Cintra Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017– CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado(a), 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 

fls.23/23v, sob pena de que o não recolhimento das custas processuais 

e/ou taxas judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte 

requerentre junto à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), para recolhimento da 

guia de custas e R$ 136,23 (Cento e trinta e seis reais e vinte e três 

centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPF do pagante. Clicar no item 

“custas” incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor 

da taxa. O sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33104 Nr: 1543-61.2013.811.0079

 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: Lúcia Araujo da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Art. 7º, do Provimento nº 12/2017– CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerente, através de seu advogado(a), para que 

efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento das custas processuais 

no importe de R$ 503,24 (Quinhentos e três reais e vinte e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r.sentença de fls.24, sob 

pena de que o não recolhimento das custas processuais e/ou taxas 

judiciárias implicará na restrição do nome e CPF da parte requerente junto 

à divida ativa ou protesto extrajudicial, conforme disposto no artigo 612, § 

5º da CNGC/PJMT.

Este valor deverá ser pago de forma separada, sendo R$ 376,85 

(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), para 

recolhimento da guia de custas e R$ 126,39 (Cento e vinte e seis reais e 

trinta e nove centavos), para recolhimento da guia de taxa.

Fica cientificado de que poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 

“Custas e Taxas Finais ou Remanescentes”, preencher os campos com o 

número único do processo e o CPF/CNPF do pagante. Clicar no item 

“custas” incluir o valor das custas e clicar no item “taxa” e incluir o valor 

da taxa. O sistema vai gerar um boleto único.

Após a efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) na 

Central de Distribuição – Protocolo, no Fórum da Comarca de Ribeirão 

Cascalheira/MT, aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31392 Nr: 1514-45.2012.811.0079

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 

RECURSOS NATURAIS RENOVÁREIS - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal 

Especializada-IBAMA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.° 56/2007 - CGJ/MT, 

impulsiono o presente feito para INTIMAR o procurador da parte exequente 

a se manifestar sobre a certidão do Sr. Oficial de Justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 9199 Nr: 1420-78.2004.811.0079

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEREIRA DE MATOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:26856/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 
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com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53245 Nr: 1889-20.2018.811.0052

 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 DO NOROESTE DE MATO GROSSO –SICREDI NOROESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERREIRA BORTOLOZZO ME, 

Gustavo Ferreira Bortolozzo, Gláucia Cassimiro Stellem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-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 a efetuar o pagamento da(s) 

diligência(s) do(s) Sr(s). Oficial(is) de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34429 Nr: 1111-89.2014.811.0052

 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: Ataide Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação à contestação. Transcorrido o prazo, ou apresentada a 

impugnação, intimem-se as partes para, no mesmo prazo, especificarem 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 9720 Nr: 512-63.2008.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liudreci da Rocha Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abdilatif Mahamed Tufaile - 

OAB:34359/SP, Júlio Cezar Massam Nichols - OAB:MT - 11270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Julio Cezar Massam Nichols, para fazer a devolução dos 

autos de códigos 9720, 9350, 9315 e 30834, no prazo de 03 (três) dias, 

sob pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13655 Nr: 315-06.2011.811.0052

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Amelia Rosa de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dione Karoline Gonçalves 

Holanda - OAB:14554-E, Jeana Valeria Mendes Alves - OAB:OAB/MT 

20.246, Laudison Moraes Coelho - OAB:19353, LUCIMAR MORILHO 

SILVEIRA - OAB:24687, Valéria Aparecida Solda de Lima - OAB:MT - 

9.495

 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, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Jeana Valéria Mendes Alves, para fazer a devolução dos 

autos de códigos 13655, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 863 Nr: 1-90.1993.811.0052

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Hellebrandt, Adriana Hellebrandt, Fabiana 

Hellebrandt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Aparecida do Nascimento 

Hellebrandt, Espólio de Carlos Breno Pereira Hellebrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Carlos Roberto dos Santos, para fazer a devolução dos autos 

de códigos 863, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 8886 Nr: 920-88.2007.811.0052

 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: Aparecido Pires Viana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT - 

11.283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Arnaldo de Souza, para fazer a devolução dos autos de 

códigos 8886, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32964 Nr: 1411-85.2013.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ciderval Carvalho de Azevedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Amós Medeiros dos Santos, para fazer a devolução dos 

autos de códigos 32964, 12030, 10671 e 14153, no prazo de 03 (três) 

dias, sob pena de busca e apreensão.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 30035 Nr: 1225-33.2011.811.0052

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcia de Paulo Oliveira, UdOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Gomes Justino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Adailton da Silva Peres, para fazer a devolução dos autos de 

códigos 30035, 6544, 6119, 7597 e 3331, no prazo de 03 (três) dias, sob 

pena de busca e apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 13980 Nr: 1785-43.2009.811.0052

 AÇÃO: Impugnação ao Cumprimento de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ederson Viaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ellen Barroso Viaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Ellen Barroso Viaro - OAB:14138

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Ellen Barroso Viaro, para fazer a devolução dos autos de 

códigos 13980, 6306 e 10624, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

busca e apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 12764 Nr: 604-70.2010.811.0052

 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: Jesus Borges de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação 

do(a) Dr(a). Eduardo Pimenta de Farias, para fazer a devolução dos autos 

de códigos 12764, 31580, 30965, 31846, 12237, 12353, 13040, 9217, 

12643, 7468, 12802, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54596 Nr: 2776-04.2018.811.0052

 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 do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 

Banrisul

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54596

Vistos etc.,

RECEBO a inicial, uma vez que aparentemente estão presentes os 

requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do CPC.

Pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para 

determinar ao requerido a suspensão dos descontos referente ao 

empréstimo que, em tese, não contratou (contrato n° 

00000000000002878409), até o julgamento do feito. Requer ainda a 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por 

descumprimento.

Para a concessão tutela de urgência, há necessidade de se demonstrar 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, nos termos do que dispõe o artigo 

300 do CPC.

 Além disso, cabe esclarecer que a tutela de urgência não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, 

§ 3º, CPC).

Analisando o caso concreto apresentado, ficou comprovada a 

probabilidade do direito alegado, uma vez que a requerente menciona na 

exordial que não contratou o referido empréstimo consignado. Verifico 

também a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, já que os descontos incidem no benefício previdenciário da 

requerente, os quais são considerados verba alimentar.

Por todo exposto:

1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, 

podendo revoga-las a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas 

condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para determinar que a ré 

SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo em questão (contrato 

nº 00000000000002878409), sob pena de, em caso de descumprimento, 

incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais.

3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma do 

artigo 6º, VIII, do CDC.

4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador da Comarca, com antecedência mínima de 30 

(trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido com pelo menos 20 (vinte) 

dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos do CPC).

5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a audiência 

conciliatória, e advirta as partes 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 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes devem 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação.

7) Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente 

intimada para a apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC).

Após, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54595 Nr: 2775-19.2018.811.0052

 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 Panamericano S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo exposto: 1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. 2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para 

determinar que a ré SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo 

em questão (contrato nº 571502544), sob pena de, em caso de 

descumprimento, incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. 3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos 

do CPC). 5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a 

audiência conciliatória, e advirta as partes 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 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 
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causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54591 Nr: 2772-64.2018.811.0052

 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 ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo exposto: 1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. 2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para 

determinar que a ré SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo 

em questão (contrato nº 571502544), sob pena de, em caso de 

descumprimento, incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. 3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos 

do CPC). 5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a 

audiência conciliatória, e advirta as partes 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 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54593 Nr: 2774-34.2018.811.0052

 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: Jozeni Gomes de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54593

Vistos etc.,

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

tempo, caso inverídica as alegações.

OFICIE-SE ao Caixa Econômica Federal, da cidade de Cáceres/MT para 

que no prazo de 15 (quinze) dias, informe a este Juízo o saldo atualizado 

do PIS/PASEP e FGTS em nome do falecido Ronaldo Barbosa, inscrito no 

CPF n° 036.859.921-39, número de identificação PIS/PASEP/NIT n° 

165.32208.07-9, sob a conta n° 00000667557.

 Após, VISTAS ao MINISTÉRIO PÚBLICO para se manifestar no que 

entender de direito e CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54590 Nr: 2771-79.2018.811.0052

 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 ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Por todo exposto: 1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. 2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para 

determinar que a ré SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo 

em questão (contrato nº 571276318), sob pena de, em caso de 

descumprimento, incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. 3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos 

do CPC). 5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a 

audiência conciliatória, e advirta as partes 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 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 2766-57.2018.811.0052

 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: Agnaldo Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Roger de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT - 21736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 RECEBO a petição inicial em todos os seus termos e DEFIRO as benesses 

da justiça gratuita, podendo revoga-las acaso inverídica a alegação de 

hipossuficiência.Processe-se em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, artigo 189, 

II). (...)Desta forma, não vislumbro a prova inequívoca das alegações a 

possibilitar a antecipação dos efeitos da tutela, de modo que INDEFIRO o 

pedido de exoneração dos alimentos em sede de tutela antecipada, por 

ora.No mais, sem prejuízo das diligências encimadas, DETERMINO que 

DESIGNE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU DE MEDIAÇÃO, a qual será 

realizada pelo conciliador ou mediador da Comarca, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser intimado o requerido/réu com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência –art. 334 e §§, CPC/2015.CITE-SE 

A PARTE REQUERIDA e INTIME-SE o autor na pessoa do seu advogado, 

para a audiência, e advirta as partes 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 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores 

públicos.Não obtida a autocomposição, sairá a parte requerida 

devidamente intimada para a apresentação de contestação, no prazo de 

15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de 
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conciliação/mediação, sob de pena de serem havidos como verdadeiras 

as alegações de fatos formuladas pela parte autora (art. 344 do 

CPC).CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54571 Nr: 2757-95.2018.811.0052

 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): Ercias Vicente de Oliveira Comercio EIRELI-ME, 

Ercias Vicente de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Vieira de Souza - 

OAB:17522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54571

 Vistos etc.,

RECEBO a petição inicial, um vez que preenchidos os requisitos legais 

previsto na Lei 6.830/80.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de 

Dívida Ativa, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora, 

conforme dispõe o art. 8º da referida lei.

 A citação será feita pelo correio, salvo se a Fazenda Pública requerer a 

citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do correio 

não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de correspondência (art. 

8°, I, Lei 6.830/80).

Não realizado o pagamento do débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/80, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias.

 Os embargos deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da intimação da penhora e não da juntada aos autos do 

respectivo mandado/carta, bem como da juntada da prova da fiança 

bancária ou do depósito, se for o caso (art. 16 e ss da Lei 6.830/80).

 Não apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais (art. 22, § 2°, da Lei 6.830/80)

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54550 Nr: 2748-36.2018.811.0052

 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: AAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 54550

Vistos etc.,

RECEBO a inicial em todos os seus termos, pois preenchidos os requisitos 

dispostos nos artigo 319 e 320.

 DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

momento acaso inverídicas as alegações de hipossuficiência.

Processo em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC, art. 189, II).

Nos termos do artigo 1.048, inciso II, do CPC, DETERMINO a tramitação 

prioritária do feito, uma vez que o requerente tem idade superior a 60 

(sessenta anos).

DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO (art. 695, do CPC), 

a qual será realizada pelo conciliador/mediador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a parte 

requerida com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, nos termos do 

art. 334 e §§, CPC.

CITE-SE a parte REQUERIDA e INTIMEM-SE AS PARTES para que 

compareçam à audiência de conciliação a ser designada, devendo ser 

advertidas as partes: a) o não comparecimento injustificado à solenidade 

conciliatória é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa; b) devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, §§ 8º e 9º do CPC);

No mandado de citação deverá conter apenas os dados necessários à 

audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da petição inicial, 

assegurando ao réu o direito de examinar seu conteúdo a qualquer tempo, 

conforme dispõe o artigo 695, § 1° do CPC;

O réu poderá oferecer CONTESTAÇÃO, por petição, NO PRAZO DE 15 

(QUINZE) DIAS, na forma do art. 335 do CPC.

Registre-se que no ato da intimação deverá o sr. Oficial de Justiça indagar 

a parte requerida sobre a possibilidade de constituir advogado.

Após, de tudo cumprido e certificado, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54426 Nr: 2642-74.2018.811.0052

 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: Valdeny Alves dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório de Paz e Notas do Município de Salto 

do Céu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 54426

Visto etc.,

Trata-se de ação de RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL proposta por 

VALDENY ALVES DOS REIS, visando a correção de seu sobrenome na 

certidão de casamento, tendo em vista que foi colocado seu nome de 

solteira e não de casada.

 A inicial veio instruída com os documentos necessários para o seu 

recebimento.

Os autos vieram conclusos.

RECEBO a inicial em todos os seus termos.

DEFIRO as benesses da justiça gratuita, podendo revoga-las a qualquer 

tempo acaso inverídicas as alegações de hipossuficiência.

No mais, considerando a natureza da demanda, DÊ-SE vistas dos autos ao 

representante do Ministério Público para se manifestar no que entender de 

direito.

Após, tornem-me os autos conclusos.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53245 Nr: 1889-20.2018.811.0052

 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 DO NOROESTE DE MATO GROSSO –SICREDI NOROESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO FERREIRA BORTOLOZZO ME, 

Gustavo Ferreira Bortolozzo, Gláucia Cassimiro Stellem

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (Código: 53245)

Vistos etc.,

Cite-se o executado para, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC).

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do 

débito, consignando que em caso de integral pagamento no prazo 

assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do 

CPC).

Não efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o oficial 

de justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 
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oportunidade, o executado (829, § 1° CPC).

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 (829, § 2º CPC).

Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução, devendo ainda, nos 10 

(dez) dias seguintes à efetivação do arresto, procurar o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, 

realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o 

ocorrido (830, §1° CPC).

Se o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36121 Nr: 446-39.2015.811.0052

 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 da Pureza Guedes Freitas

 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: Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184/A

 Código 36121

Vistos etc.,

Trata-se de pedido de majoração dos honorários periciais (ref.73), 

formulado pelo médico perito, Dr. Roberto Gomes de Azevedo, nomeado 

nestes autos (ref.68) para realizar pericia médica na requente.

O perito requerer que os horários arbitrados em R$ 600,00 (seiscentos) 

reais sejam aumentados para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), pois 

menciona que esses valores são consolidados e aceitos pelas 

seguradoras.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

Considerando a complexidade da perícia, bem como o que dispõe o artigo 

2°, inciso III e parágrafo 4º da Resolução do CNJ n° 232/2016, AUMENTO 

os honorários periciais para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Por todo exposto:

1. DEFIRO o requerimento do perito (ref. 71) e AUMENTO os honorários 

periciais para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

2. INTIME-SE a parte requerida para que promova o pagamento via 

depósito judicial dos honorários fixados, no prazo de 15 (quinze) dias, 

devendo comprovar nos autos, consignando que o mencionado depósito 

será de 50% (cinquenta por cento) do valor para início das atividades e o 

restante ao final quando da entrega do laudo pericial;

3. Proceda a Secretaria da Vara Única O AGENDAMENTO da perícia junto 

ao médico perito;

4. INTIMEM-SE as partes para comparecerem na perícia médica na data e 

horário fixados;

5. Fixo o PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, após o exame pericial, para 

JUNTADA DO LAUDO (art. 465 do CPC), com resposta aos quesitos já 

apresentados pelas partes e por este juízo e demais observações 

médicas sobre a invalidez permanente da parte autora;

6. Após a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as partes quando 

começará a correr o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestarem 

sobre o resultado da perícia.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53246 Nr: 1890-05.2018.811.0052

 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: CRISTIANE ALVES KAFLER, Elivelton Kafler

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grace Alves da Silva - OAB:MT - 

15888

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 53246

Vistos etc.,

RECEBO a inicial, uma vez que esta aparentemente preenche os requisitos 

essenciais previstos no art. 319 e ss do CPC, bem como não vislumbrar, 

por ora, ser o caso de improcedência liminar do pedido (art. 332 e ss, 

CPC);

Processo em segredo de justiça (CPC, art. 189, II).

DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo 

revogada a qualquer tempo acaso ocorra alterações nas condições 

expostas, nos termos dos artigos 98 e 99, § 3º, ambos do CPC.

DÊ-SE vistas ao Ministério Público para parecer, nos termos do art. 178, II 

do CPC.

CUMPRA-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42974 Nr: 338-39.2017.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - 

OAB:22398

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por todo exposto, com fundamento no inciso III, alínea “b” do artigo 487 do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o acordo derradeira em todos os 

seus termos e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com 

resolução de mérito.LAVRE-SE o termo de guarda nos termos do art. 32 

do ECA.Condeno as partes ao pagamento das custas e demais despesas 

processuais, “pro rata”, nos termos do artigo 86 do CPC. Ciência ao 

Ministério Público.Com fundamento nos art. 914 e 915 da CNGC, dou como 

transitada em julgado nesta data esta sentença, desnecessária a 

intimação das partes.P.R.I.CÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34429 Nr: 1111-89.2014.811.0052

 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: Ataide Bento da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1111-89.2014.811.0052 – Código: 34429

DESPACHO

Vistos em correição.

Intimem-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

impugnação à contestação. Transcorrido o prazo, ou apresentada a 

impugnação, intimem-se as partes para, no mesmo prazo, especificarem 

as provas que pretendem produzir.

Após, à conclusão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47367 Nr: 2650-85.2017.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Salto do Céu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Tessaline Luciana Higuchi 

Viegas dos Santos - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 763 de 805



 Acaso transcorra in albis o prazo ora assinalado, o exequente poderá 

requerer, nos presentes autos, a satisfação da obrigação às expensas do 

executado ou perdas e 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, 

querendo, requerer a satisfação da obrigação às expensas do executado 

ou perdas e danos, sendo certo que este último será liquidado através de 

execução para cobrança de quantia certa, nos termos do art. 816 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44345 Nr: 1017-39.2017.811.0052

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanilda de Oliveira Rodrigues, Antonio Rodrigues Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Neves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO JORGE DA 

CUNHA - OAB:2493

 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 retirar os autos neste Juízo, 

nos termos do art. 729 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 31816 Nr: 278-08.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adailton da Silva Peres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, procedo com a intimação da 

Dr(a). Marcelo Barroso Viaro, para fazer a devolução dos autos de 

códigos 31816, 14219, 34003, 30569 e 249, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de busca e apreensão.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39331 Nr: 507-60.2016.811.0052

 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: José Glória da Silva Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzenir Alves de Lana, Maria da Conceição 

Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ GLÓRIA DA SILVA FILHO, Cpf: 

70008849161, Rg: 1477256-6, Filiação: Geni Maria da Silva e José Gloria 

da Silva, data de nascimento: 17/10/1954, natural de Itaberinha 

Mantena-MG, convivente, Telefone (65)96457860. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DE TERCEIROS OU INTERESSADOS, acerca da 

sentença, proferida nestes autos.

Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Substituição de Curatela c/c 

Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por JOSÉ GLORIA DA SILVA 

FILHO em face da interditada MARIA DA CONCEIÇÃO LANA, e requerida 

LUZENIR ALVES DE LANA qualificados nos autos, sob o argumento, 

pretendendo a remoção da Requerida do encargo de curadora da 

interditada Maria da Conceição Lana, visto que ela embora cunhada, não 

estaria cumprindo com o compromisso assumido em Juízo em relação à 

curatelada.

Despacho/Decisão: ...Pelo exposto e mais que dos autos consta, procedo 

a remoção da curadora LUZENIR ALVES DE LANA/Requerida, e, nomeio à 

interditada, Maria da Conceição Lana, curador pleno, em substituição, o 

Requerente, Sr. JOSÉ GLORIA DA SILVA FILHO, que deverá prestar 

compromisso na forma do art. 759, I, do Código de Processo Civil e 

observar as demais prescrições aplicáveis à espécie, dispensando-se a 

hipoteca legal ou caução, mormente em razão da presunção de idoneidade 

do Curador. Advirto, todavia, que não poderá, sem prévia autorização 

judicial, dispor de eventual patrimônio da interditada ou praticar atos que 

excedam os limites da curatela, nos termos da Lei Civil. Observo, ainda, 

que a substituição do(a) Curador(a) nomeado(a) pode ser determinada a 

qualquer tempo, se verificado não se encontrar ele(a) em condições de 

cuidar do(a) interditado(a). Essa sentença deverá ser publicada na 

imprensa local e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, na forma do CPC, art. 755 § 3º.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, João Batista 

Nascimento, digitei.

Rio Branco, 24 de agosto de 2018

Sócrates Jalves de Laet Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46376 Nr: 2079-17.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rio Branco/MT, Izabel Maria da 

Conceição dos Santos, Lourdes Conceição Augusto, José Augusto da 

Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Charles de Paula Almeida - OAB:MT - 24735-O

 Código 46376

Vistos etc.,

Tendo em vista as certidões de referências 14 e 15, NOMEIO, como 

Defensor Dativo, o Dr. CHARLES DE PAULA ALMEIDA OAB/MT 44.907, 

para patrocinar os interesses das Sras. Lourdes Conceição Augusto e 

Izabel Maria da Conceição dos Santos na presente ação civil pública, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados por ato realizado 

até o término da execução, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

 INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, cumprir a 

decisão de ref. 4, bem como apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contestação à ação, conforme determina o artigo 335 do CPC.

Transcorrido o prazo de todas as contestações, certifique-se e DÊ-SE 

VISTA ao Ministério Público para impugná-las.

Diante do requerimento da Defensoria Pública do Estado de Rondônia 

(ref.24), DEFIRO as benesses da justiça gratuita ao requerido José 

Augusto da Conceição e DETERMINO que encaminhe cópia de autos na 

forma requerida.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 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:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº 1446-40.2016.811.0052 – Código 41129

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc.
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Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 23) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). CARLOS 

ROBERTO DOS SANTOS, OAB/MT n. 5701-A, para que atue como 

advogado(a) nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à 

tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44417 Nr: 1043-37.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Silva Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Processo nº. 1043-37.2017.811.0052 – Código nº 44417

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 18), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 13H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 34580 Nr: 1184-61.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Ponciano de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O

 Processo nº 1184-61.2014.811.0052 – Código 34580

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc.

Em detida análise, assevero que o réu foi citado (ref. 16) onde informou 

não ter condições financeiras para constituir causídico.

Com base nos princípios do Contraditório e Ampla Defesa estampados no 

art. 5, inc. LV da CF/88, é cediço que o réu deve ser assistido por defesa 

técnica, sob pena de nulidade absoluta.

 Assim sendo, NOMEIO, como defensor(a) dativo(a), o(a) Dr(a). ANDRÉ 

CONCEIÇÃO PAIVA, OAB/MT n. 22398, para que atue como advogado(a) 

nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente 

da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar 

assistência jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos 

do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo e oferecer 

resposta à acusação, NO PRAZO DE 10 DIAS, conforme preceitua o art. 

396 e 396-A do CPP.

 CIÊNCIA ao Ministério Público.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54550 Nr: 2748-36.2018.811.0052

 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: AAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela Caroline Ferreira 

Machado - OAB:MT - 21711-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

24/10/2018, às 13:30 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 39693 Nr: 670-40.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jailton Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc.

Em detida análise, assevero que este feito versa sobre violência 

doméstica e familiar contra a mulher.

A respeito desta temática, aportou o ofício circular nº 228/2018 provindo 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

recomendando aos Magistrados a priorização, no período de 20 a 24 de 

agosto de 2018, dos processos relacionados à matéria (violência 

doméstica e/ou feminicídio), visando ampliar a efetividade das ações 

envolvidas.

 Assim, feitas todas as intimações, DETERMINO o descanso dos autos em 

cartório até a realização da audiência outrora aprazada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37484 Nr: 907-11.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uéliton Rosa de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc.

Em detida análise, assevero que este feito versa sobre violência 

doméstica e familiar contra a mulher.

A respeito desta temática, aportou o ofício circular nº 228/2018 provindo 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

recomendando aos Magistrados a priorização, no período de 20 a 24 de 

agosto de 2018, dos processos relacionados à matéria (violência 

doméstica e/ou feminicídio), visando ampliar a efetividade das ações 

envolvidas.

 Assim, feitas todas as intimações, DETERMINO o descanso dos autos em 

cartório até a realização da audiência outrora aprazada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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 Às providências.

 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

 Processo nº. 1302-37.2014.811.0052 – Código nº 34798

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que este feito versa sobre violência 

doméstica e familiar contra a mulher.

A respeito desta temática, aportou o ofício circular nº 228/2018 provindo 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

recomendando aos Magistrados a priorização, no período de 20 a 24 de 

agosto de 2018, dos processos relacionados à matéria (violência 

doméstica e/ou feminicídio), visando ampliar a efetividade das ações 

envolvidas.

 Desta feita, atenta aos autos, DETERMINO que se aguarde o prazo 

estabelecido pela decisão anteriormente exarada (ref. 73).

 Transcorrido “in albis”, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41182 Nr: 1481-97.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evanildo Aleixo Alegre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Charles de Paula Almeida - 

OAB:MT - 24735-O

 Processo nº. 1481-97.2016.811.0052 – Código nº 41182

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 22), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 16 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49366 Nr: 3611-26.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donis Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc.

Em detida análise, assevero que este feito versa sobre violência 

doméstica e familiar contra a mulher.

A respeito desta temática, aportou o ofício circular nº 228/2018 provindo 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

recomendando aos Magistrados a priorização, no período de 20 a 24 de 

agosto de 2018, dos processos relacionados à matéria (violência 

doméstica e/ou feminicídio), visando ampliar a efetividade das ações 

envolvidas.

 Desta feita, atenta aos autos, CUMPRA-SE “in totum” a decisão 

anteriormente exarada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44956 Nr: 1373-34.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Nunes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 1373-34.2017.811.0052 – Código nº 44956

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 18), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 15H30MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54580 Nr: 2766-57.2018.811.0052

 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: Agnaldo Alves Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Roger de Souza Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:MT-12.472, Liliane Assunção Beltramini - OAB:MT - 21736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, designei audiência de conciliação para o dia 

24/10/2018, às 14:00 horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46151 Nr: 1975-25.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Deneir Alves de Assis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:5701/A

 Processo nº. 1975-25.2017.811.0052 – Código nº 46151

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 24), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 17 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.
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INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43912 Nr: 770-58.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Nascimento da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 Processo nº. 770-58.2017.811.0052 – Código nº 43912

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 16), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 19 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 15H30MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45327 Nr: 1585-55.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roniel Alves de Lana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cassia Jordana Ribeiro 

Gusmão Marques - OAB:MT - 25084/O, Luiz Gabriel Martins - 

OAB:OAB/MT 24343/O

 Processo nº. 1585-55.2017.811.0052 – Código nº 45327

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 15), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 19 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 14H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

Ademais, considerando o petitório de ref. 20, DESTITUO o causídico 

nomeado anteriormente e NOMEIO como defensora dativa a Dra. CÁSSIA 

JORDANA RIBEIRO GUSMÃO MARQUES, OAB/MT 25.084, para que atue 

como advogado(a) nesta ação, atento(a) ao disposto no art. 303 da CNGC 

e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, considerando que é dever do 

Estado, prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem dela 

necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados ao final do 

presente, em sentença, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

INTIME-SE (o)a douto(a) causídico(a) para, em caso de aceitação do 

múnus, representar os interesses do acusado neste processo, dando 

ciência da audiência aprazada.

Pelos serviços prestados neste feito, ARBITRO ao Dr. Luiz Gabriel Martins, 

OAB/MT 24343/O, o montante de 02 URH – R$ 1.793,00 (mil setecentos e 

noventa e três reais e dois centavos). Expeça-Se a respectiva certidão.

 ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas 

residentes em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de 

carta precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 45328 Nr: 1586-40.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Vitor dos Santos Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc.

Em detida análise, assevero que este feito versa sobre violência 

doméstica e familiar contra a mulher.

A respeito desta temática, aportou o ofício circular nº 228/2018 provindo 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

recomendando aos Magistrados a priorização, no período de 20 a 24 de 

agosto de 2018, dos processos relacionados à matéria (violência 

doméstica e/ou feminicídio), visando ampliar a efetividade das ações 

envolvidas.

 Desta feita, atenta aos autos, CUMPRA-SE “in totum” a decisão 

anteriormente exarada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37994 Nr: 1136-68.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Aparecido Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 Processo nº. 1136-68.2015.811.0052 – Código nº 37994

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 11), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 13H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46149 Nr: 1973-55.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Claro de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo nº. 1973-55.2017.811.0052 – Código nº 46149

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 27), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 
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DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14H45MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 257 Nr: 229-55.1999.811.0052

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jocemeira Jeremias Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de João Inácio Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Guilherme da Silva - 

OAB:2994

 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, procedo com a intimação do 

Dr. Paulo Guilherme da Silva, para fazer a devolução dos autos de códigos 

257, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46144 Nr: 1968-33.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubiano Targa Dutra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Processo nº. 1968-33.2017.811.0052 – Código nº 46144

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 23), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 19 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 13H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43142 Nr: 397-27.2017.811.0052

 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: GdO, DRPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jeana Valeria Mendes Alves - 

OAB:OAB/MT 20.246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 43142

Vistos etc.,

CERTIFIQUE-SE o transito em julgado a sentença (ref. 11) e após, 

EXPEÇA-SE o competente mandado de averbação ao Cartório de registro 

civil local para proceder com a retificação do nome da Requente; e 

LAVRE-SE o termo de guarda definitiva, conforme determinado na referida 

sentença.

De tudo cumprido, INTIME-SE a Sra. Darlene Rodrigues Peres de Oliveira 

para retirar, em cartório, o termo de guarda, bem como a nova certidão.

Após, ARQUIVE-SE o presente feito com as cautelas de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 47402 Nr: 2675-98.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398/O

 Processo nº. 2675-98.2017.811.0052 – Código nº 47402

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 19), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 25 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 14H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33688 Nr: 603-46.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reginaldo Espinosa Vaca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 Processo nº 416-43.2011.811.0052 – Código 33688

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Em detida análise, considerando o que foi certificado às fls. 175, 

DETERMINO a intimação pessoal do réu para que informe se tem 

condições financeiras de constituir causídico ou, diante de 

hipossuficiência financeira, externar seu desejo de ser patrocinado por 

defensor dativo neste feito, devendo o Sr. meirinho CERTIFICAR.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32117 Nr: 577-82.2013.811.0052

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Rodrigues de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar o patrono do reeducando para manifestar-se acerca 

do cálculo de pena (ref: 62).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36281 Nr: 508-79.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA 

- OAB:22398

 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc.

Em detida análise, assevero que este feito versa sobre violência 

doméstica e familiar contra a mulher.

A respeito desta temática, aportou o ofício circular nº 228/2018 provindo 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

recomendando aos Magistrados a priorização, no período de 20 a 24 de 

agosto de 2018, dos processos relacionados à matéria (violência 

doméstica e/ou feminicídio), visando ampliar a efetividade das ações 

envolvidas.

 Assim, feitas todas as intimações, DETERMINO o descanso dos autos em 

cartório até a realização da audiência outrora aprazada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41128 Nr: 1445-55.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Paulo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A

 Processo nº. 1445-55.2016.811.0052 – Código nº 41128

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 25), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 15 

DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 09H00MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 41119 Nr: 1436-93.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eder Roberto Alexandre

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto dos Santos - 

OAB:MT - 5701-A

 Processo nº. 1436-93.2016.811.0052 – Código nº 41119

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Em detida análise, assevero que este feito versa sobre violência 

doméstica e familiar contra a mulher.

A respeito desta temática, aportou o ofício circular nº 228/2018 provindo 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

recomendando aos Magistrados a priorização, no período de 20 a 24 de 

agosto de 2018, dos processos relacionados à matéria (violência 

doméstica e/ou feminicídio), visando ampliar a efetividade das ações 

envolvidas.

 Desta feita, atenta aos autos, DETERMINO nova intimação ao defensor 

dativo, nos mesmos termos da decisão exarada à ref. 26.

 Transcorrido “in albis”, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 44075 Nr: 877-05.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonardo Salomão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº. 877-05.2017.811.0052 – Código nº 44075

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Apresentada a respostas à acusação (ref. 18), na forma do artigo 396-A, 

do Código de Processo Penal, verifico que estão ausentes as causas de 

absolvição sumária previstas no art. 397 do mesmo códex.

Desta feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 18 

DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 16H30MIN, ocasião que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação e defesa e realizado o interrogatório do 

acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 33403 Nr: 384-33.2014.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Norberto de Carvalho, Nalir Sebastiana 

dos Santos, Jacira Sebastiana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilson Carlos Ferreira - 

OAB:14.391

 Processo nº. 1136-68.2015.811.0052 – Código nº 33403

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o DIA 19 DE OUTUBRO 

DE 2018, ÀS 09H00MIN, ocasião que serão inquiridas as testemunhas de 

acusação e defesa e realizado o interrogatório do acusado.

ATENTE-SE o Sr. Gestor Judiciário, que se houver testemunhas residentes 

em outras Comarcas, estas deverão ser ouvidas através de carta 

precatória.

INTIMEM-SE, nos termos da decisão de fls. 171.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à defesa.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 36232 Nr: 490-58.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O

 Processo nº 490-58.2015.811.0052 – Código 36232

11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc..

Em detida análise, considerando o que foi certificado à ref. 176, 

DETERMINO a intimação do defensor dativo nomeado, para oferecer as 

contrarrazões recursais, nos termos da decisão exarada à ref. 149.

Após, CONCLUSOS.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 37500 Nr: 922-77.2015.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cosmo Antonio Ferreira de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc.

Em detida análise, assevero que este feito versa sobre violência 

doméstica e familiar contra a mulher.

A respeito desta temática, aportou o ofício circular nº 228/2018 provindo 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

recomendando aos Magistrados a priorização, no período de 20 a 24 de 

agosto de 2018, dos processos relacionados à matéria (violência 

doméstica e/ou feminicídio), visando ampliar a efetividade das ações 

envolvidas.

 Assim, feitas todas as intimações, DETERMINO o descanso dos autos em 

cartório até a realização da audiência outrora aprazada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54591 Nr: 2772-64.2018.811.0052

 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 ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fe, em cumprimento a decisão judicial, que designo 

audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 15h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54596 Nr: 2776-04.2018.811.0052

 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 do Estado do Rio Grande do Sul S.A. - 

Banrisul

 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 para o dia 17 de outubro de 2018, às 14h40min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54590 Nr: 2771-79.2018.811.0052

 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 ITAÚ BNG CONSIGNADO 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 decisão judicial, que designo 

audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 12h.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54595 Nr: 2775-19.2018.811.0052

 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 Panamericano 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 decisão judicial, que designo 

audiência de conciliação para o dia 17 de outubro de 2018, às 16h40min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 42140 Nr: 2128-92.2016.811.0052

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DdPJCdSdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelika Cunha Saibert - 

OAB:MT - 18038-O, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A

 11ª Semana Justiça pela Paz em Casa

Vistos, etc.

Em detida análise, assevero que este feito versa sobre violência 

doméstica e familiar contra a mulher.

A respeito desta temática, aportou o ofício circular nº 228/2018 provindo 

da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

recomendando aos Magistrados a priorização, no período de 20 a 24 de 

agosto de 2018, dos processos relacionados à matéria (violência 

doméstica e/ou feminicídio), visando ampliar a efetividade das ações 

envolvidas.

 Desta feita, atenta aos autos, CUMPRA-SE “in totum” a decisão 

anteriormente exarada.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38528 Nr: 131-74.2016.811.0052

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Ana 

Vitória Avila Carvalho, Virgínia Salomão Ávila

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Lambari D'Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Freitas Novais II - 

OAB:MT - 12052

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos exordiais, para 

TORNAR DEFINITIVA a liminar de ref. 38, de modo que sejam os requeridos 

compelidos a fornecerem o medicamento perseguido por tempo 

indeterminado a parte requerente, e declaro extinto com resolução de 

mérito o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.ISENTO o réu do pagamento de despesas, custas 

processuais nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, 

de 27 de dezembro de 2001.DEIXO de condenar o requerido em 

honorários advocatícios, por adotar uma melhor interpretação do art. 18 da 

Lei n. 7.347/85, conforme orientação do TJMT.Sentença não sujeita a 

reexame necessário, conforme o artigo 496,§ 4º, do CPC.Ciência ao 

Ministério Público.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.P.R.I.C.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 54425 Nr: 2641-89.2018.811.0052

 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: TGdS, SPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAILTON DA SILVA PERES - 

OAB:5106

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, com fundamento no inciso III, “b”, do artigo 487 c/c 785 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a autocomposição 
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derradeira em todos os seus termos, para DECLARAR a existência e a 

DISSOLUÇÃO da união estável havida entre as partes, JULGO EXTINTO o 

presente feito com resolução de mérito.Condeno as partes ao pagamento 

das custas e demais despesas processuais, nos termos do artigo 86, 

CPC, porém, suspendo sua exigibilidade, pelo prazo legal, eis que 

beneficiários da Justiça Gratuita.EXPEÇA-SE o competente mandado de 

averbação ao Cartório de registro civil competente.OFICIE-SE a 

empreendedora do requerente Thiago Guilherme da Silva - “COOPERB”, 

para proceder com os descontos a partir da primeira remuneração, da 

importância equivalente a 81,65% (oitenta um e sessenta e cinco por 

cento) do valor do salário mínimo vigente, nos termos do artigo 529, §1° do 

CPC.ATENTE-SE a Secretaria para os requisitos necessários que deverão 

constar no ofício, conforme dispõe o artigo 529, § 2 do CPC.Em razão do 

trabalho desempenhado pelo defensor dativo, arbitro honorários no valor 

de R$ 896,51 (oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e um 

centavos), conforme dispõe a tabela fev-2018, da Ordem dos Advogados 

do Brasil. EXPEÇA-SE a certidão em favor da(o) advogada(a). Nos termos 

do art. 914 e 915 da CNGC, dou como transitada em julgado nesta data 

esta sentença, desnecessária a intimação das partes. CUMPRA-SE.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 46890 Nr: 2369-32.2017.811.0052

 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: Divino Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estelina Francisca Ventura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Lopes da Silva - 

OAB:MT - 15.800

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 Por todo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, torno definitiva a 

decisão de antecipação dos efeitos da tutela (ref.4), para: DECRETAR a 

interdição da Requerida ESTELINA FRANCISCA VENTURA, 

DECLARANDO-A absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 

atos da vida civil, na forma do artigo 3º, do CC c/c 755, inciso I do CPC, 

NOMEANDO como curador definitivo o Sr. DIVINO VENTURA.Nos termos 

do artigo 755, § 3° do Código de Processo Civil, DETERMINO que se 

INSCREVA presente sentença de interdição no Cartório de Registro Civil 

competente e publique-se na imprensa local e no órgão oficial por 03 (três) 

vezes, com intervalo de 10 dias, devendo constar no edital o nome do 

interdito e de seu curador, a causa da interdição e os limites da curatela. 

Após o registro da sentença no Cartório de Registro Civil competente, 

INTIME-SE O CURADOR, para prestar compromisso, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS, conforme dispõe o artigo 759, I do Código de Processo 

Civil.CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais, 

porém SUSPENDO a exigibilidade nos termos do artigo 98, I c/c § 3° do 

CPC.CIÊNCIA ao Ministério Público.P.R.I.CApós o trânsito em julgado, 

arquivem-se procedendo às baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 53346 Nr: 1968-96.2018.811.0052

 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:

 (...) Por todo exposto: 1) DEFIRO os benefícios da ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA, podendo revoga-las a qualquer tempo acaso 

ocorra alterações nas condições expostas, nos termos dos artigos 98 e 

99, § 3º, ambos do CPC. 2) DEFIRO a tutela de urgência vindicada, para 

determinar que a ré SUSPENDA os descontos referentes ao empréstimo 

em questão (contrato nº 12437871), sob pena de, em caso de 

descumprimento, incidir multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos) 

reais. 3) DEFIRO o pedido DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, na forma 

do artigo 6º, VIII, do CDC. 4) DETERMINO que se designe AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, a qual será realizada pelo conciliador da Comarca, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser CITADO o requerido 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência (artigo 334 e parágrafos 

do CPC). 5) INTIME-SE a autora na pessoa do seu advogado, para a 

audiência conciliatória, e advirta as partes 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 

2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da 

causa, revertida em favor da União ou do Estado, bem como que as partes 

devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos. 

6) Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser imediatamente 

encaminhada para esta Magistrada para homologação. 7) Não obtida a 

autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada para a 

apresentação de contestação, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação, sob de pena de 

serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela 

parte autora (art. 344 do CPC). Após, CONCLUSOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 35162 Nr: 82-67.2015.811.0052

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: SCGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Luiz Branicio da Silva - 

OAB:MT - 21373-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 35162

Vistos etc.,

 Diante da manifestação de ref. 92, REVOGO o ato de nomeação de ref. 

71 o Dr. ANDRÉ C. PAIVA do múnus que foi incumbido e NOMEIO o Dr. 

CÉSAR LUIZ BRANICIO DA SILVA, OAB/MT n. 21.373/O, para que defenda 

os interesses da parte requerente na presente ação de guarda, atento ao 

disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – fev 2018, 

considerando que é dever do Estado, prestar assistência jurídica integral e 

gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, LXXIV da 

Constituição Federal.

 Destaco que os honorários advocatícios serão fixados por ato realizado 

até o término da execução, de acordo com o zelo despendido e a 

complexidade que a causa requer.

 INTIME-SE o d. causídico, para em caso de aceitação do múnus, 

representar os interesses da requerente, manifestar acerca da juntada da 

carta precatória de ref. 91.

 Após, DÊ-SE VISTA ao Ministério Público e, na sequência, CONCLUSOS.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 38770 Nr: 265-04.2016.811.0052

 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: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMdC, AdCP, VdFG, JNLG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Sfredo Dalmolin - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amós Medeiros dos Santos 

- OAB:MT - 21378-O, ANDRE DA CONCEIÇÃO PAIVA - OAB:22398, 

Marlon de Latorraca Barbosa - OAB:4978

 Autos n.º 265-04.2016.811.0052 – Código: 38770

Vistos em correição.

Na toada do parecer ministerial à ref.80 e diante da impossibilidade de 

buscar informações acerca do atual endereço dos requeridos José 

Antônio de Paiva, Graciane Mendonça de Souza e Gilson Ribeiro da Silva, 

mesmo com busca através do sistema SIEL, DEFIRO o desmembramento 

do feito em relação aos requeridos ora mencionados.

Outrossim, DETERMINO a notificação daqueles via editalícia para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, ofereça manifestação por escrito, que poderá 

ser instruída com documentos e justificações, nos termos do art. 17, §7º 

da Lei de n. 8.429/92

Na oportunidade, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestem acerca do desprovimento do recurso interposto pelo 
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requerido José Nilton Lima Gomes emanado através do r. acórdão do e. 

TJMT à ref.83.

Após, CONCLUSOS.

CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 49476 Nr: 3658-97.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marina Rodrigues Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Castro da Silva - 

OAB:OAB/MT 18.158

 Ouvida todas as testemunhas e realizado o interrogatório da denunciada, 

declaro encerrada a instrução processual.

Saem os presentes intimados para apresentação de memorias finais, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 403, § 3º do 

CPP.

 Apresentados os memoriais finais, façam-me CONCLUSOS para prolação 

da sentença.

Cumpra-se. Às providências”.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000147-74.2017.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

RIOLIPTO MADEIRAS LTDA - ME (REQUERENTE)

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS GASPAR SERRA (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000147-74.2017.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: RIOLIPTO MADEIRAS LTDA - ME 

Parte Requerida: TIM CELULAR S.A. Senhor(a): RIOLIPTO MADEIRAS 

LTDA - ME. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

certidão juntada ao Id. 14939497, cuja copia segue anexa, no processo 

acima indicado. RIO BRANCO/MT, 24 de agosto de 2018 Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) MARCIA KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO 

BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - 

MT - CEP: 78275-000 - TELEFONE: (65) 32571295

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54225 Nr: 2274-04.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, 

Neuzinha Mendes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair de Oliveira Bastos, Francisney Arcanjo 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ariana Silva Pinheiro - 

OAB:17.573, Ariana Silva Pinheiro - OAB:17573, Givanildo Gomes - 

OAB:12635, Givanildo Gomes - OAB:12635/MT, João Otoniel de 

Matos - OAB:OAB/MT 2.825, Waldir Caldas Rodrigues - 

OAB:6591/MT

 Processo n.º 2274-04.2013.811.0032

Código nº 54225

Vara Única

DECISÃO

Vistos.

Vêm os autos conclusos para apreciação do petitório de fls. 2015/2016 

em que o patrono dos denunciados pleiteia a redesignação da Sessão do 

Júri designada para o dia 15/08/2018. Tal petição, frise-se, é reprodução 

fiel daquela já juntada aos autos às fls. 1980/1981, cuja apreciação foi 

levada a efeito na decisão de fl. 1982.

Entretanto, em análise minuciosa, verifico que na primeira oportunidade 

não houve a juntada dos documentos anexados às fls. 2017/2021, que 

deveriam subsidiar o pedido anteriormente indeferido. Nesta senda, 

restando agora devidamente demonstrada a necessidade de 

redesignação da solenidade, uma vez que o causídico participa do pleito 

eleitoral como candidato a Senador da República, redesigno a Sessão do 

Plenário do Júri para dia 22/11/2018 às 09h00min.

Por fim, entendo que não é o momento oportuno para apreciar a 

admissibilidade do recurso de apelação interposto.

Intimem-se as testemunhas, jurados e as partes, inclusive o assistente de 

acusação.

Ciência ao MPE.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 23 de agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50817 Nr: 731-97.2012.811.0032

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Nilo Dias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcilene Estfe da Silva, Alcione Estfe da Silva, 

Ueliton Estfe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Martimiano da Cunha 

Junior - OAB:, Gustavo Farias Saber - OAB:15959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Vistos.

Homologo a dispensa da testemunha JOCENIL BERTULA DIAS.

Declaro encerrada a instrução processual.

Saem as partes intimadas para apresentar alegações finais, 

sucessivamente, no prazo legal.

Ressalto que nos termos da manifestação do Ministério Público, torna-se 

desnecessário remeter o processo ao aludido órgão para parecer.

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.: 77508 Nr: 3803-19.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilson da Silva Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO SILO DA CONÇEICÃO 

FILHO - OAB:18061/O, ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154

 Nos termos do Prvimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar os advogados do denunciado para apresentar as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77604 Nr: 3847-38.2017.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aloísio Marcos dos Santos
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:MT-15481

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o advogado do denunciado, para apresentar as 

alegações finais, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 26358 Nr: 1247-88.2010.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRCC, IC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David da Silva Belido - 

OAB:14619, Ebenezer Soares Belido - OAB:OAB/MT 2.774

 Vistos.

Diante da ausência da representante da parte requerente, Sra. JOANA 

PEREIRA NUNES, apesar de pessoalmente intimada, e levando em conta a 

informação trazida pela Defensoria Pública, reputasse haver falta de 

interesse no prosseguimento dessa ação, razão pela qual, dispenso a 

produção de provas orais.

No mais, acolho a manifestação da Defensoria e do Ministério Público, e 

determino a intimação pessoal de JOANA PEREIRA NUNES, para que esta 

manifeste expressamente haver ou não interesse no prosseguimento do 

processo, devendo, para tanto, o Sr. Oficial de justiça no cumprimento do 

mandado, certificar tal situação.

Quanto ao pedido formulado pela Advogada da parte requerida, a despeito 

de haver previsão legal quanto ao julgamento parcial, tenho que não deve 

ser deferido neste momento, eis que nenhuma utilidade trará ao processo, 

visto que não houve concessão de liminar fixando alimentos provisórios, e 

por isso ressalto que o pedido será apreciado juntamente com os demais.

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 das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21588 Nr: 843-08.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MdOB, Davino Bernardino de Barros, Maria das Graças 

Moreira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Josynália Bárbara A. de 

Almeida - OAB:OAB/MT 10.676

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Lucca 

Boligon - OAB:12099/MT, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT-8184-A

 Vistos.

Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de substabelecimento 

conforme requerido pelos advogados das partes.

Indefiro o requerimento formulado nesta audiência pelo advogado da parte 

requerente, tendo em vista que é dever das partes e quem mais for 

participar da audiência, a nela comparecer até seu início, sendo forçoso 

concluir que o motivo alegado não é justificável, eis que é notório, que há 

muito tempo a rodovia que liga à cidade de Jangada à Rosário Oeste, 

passa por constantes reformas e melhorias, que faz com que o transito 

fique constantemente interrompido no sistema “pare e siga”. Ressalto 

ainda, que deveria a parte requerente se atentar e diligenciar para que 

chegasse à audiência até sua abertura, sendo ainda necessário dizer 

que, nos termos do art. 362, inciso II, do CPC, a audiência só será adiada 

caso a parte comprove que o atraso foi justificado, o que, a evidencia não 

ocorreu.

Portanto, dispenso a produção de provas nesta audiência, inclusive o 

depoimento pessoal do requerente, e dou por encerrada a instrução 

processual.

Saem as partes intimadas para apresentarem alegações finais, 

sucessivamente no prazo legal.

Por fim, considerando que o requerente já é maior de idade e capaz, 

determino sua regularização processual no polo ativo, devendo a 

Secretaria da Vara proceder às mudanças necessárias, bem como se 

atentar sobre a desnecessidade de encaminhar os autos ao Ministério 

Público, conforme manifestação proferida nessa audiência.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, voluntária, 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.: 63873 Nr: 5-84.2016.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDA, MAdA, JMdA(

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulado pela parte Requerente, 

em face do Requerido, a fim de levar a cabo a cobrança dos débitos de 

natureza alimentar, observando-se o rito misto.

Inicialmente, acato o pedido de reconsideração formulado pela parte 

requerente em ref.55.

DEFIRO o pleito para concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte 

requerente.

À vista de tudo que dos autos consta e colimando alcançar a efetividade 

do provimento jurisdicional, notadamente a satisfação do débito alimentar, 

desde já:

1. Sob o rito do art. 528, § 3º, do CPC (rito da prisão):

1.a – DETERMINO a intimação do Executado, por via postal, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o débito no valor de R$ 5.770,82 (cinco mil 

setecentos e setenta reais e oitenta e dois centavos), referente aos 

últimos 03 (três) meses, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de lhe ser decretada prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos termos do art. 528, §3° do CPC.

1.b - Caso o Executado não efetue o pagamento dentro do prazo supra e 

nem apresente justificativa, desde já, DETERMINO o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como DECRETO A SUA PRISÃO pelo prazo 

de 03 (três) meses.

2. Sob o rito do art. 523, § 8º, do CPC (rito da penhora):

2.a – DETERMINO a expedição de mandado de intimação do Executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do débito 

alimentar, no montante de R$ 625,35 (seiscentos e vinte e cinco reais e 

trinta e cinco centavos), nos termos do artigo 528, § 8º, do CPC.

2.b - Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo estipulado, 

determino a inclusão do nome do Executado junto aos órgãos de serviço 

de proteção ao crédito – SPC/SERASA.

2.c – Adotadas as providências anteriores e não tendo o Executado 

adimplido o débito a que se refere o “item 2.a”, voltem-me os autos 

conclusos para realização de penhora por meio do Sistema Bacenjud.

Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57995 Nr: 1931-71.2014.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABdS, APLdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulado pela parte Requerente, 

em face do Requerido, a fim de levar a cabo a cobrança dos débitos de 
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natureza alimentar, observando-se o rito misto.

Inicialmente, acato o pedido de reconsideração formulado pela parte 

requerente em ref.48.

DEFIRO o pleito para concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte 

requerente.

À vista de tudo que dos autos consta e colimando alcançar a efetividade 

do provimento jurisdicional, notadamente a satisfação do débito alimentar, 

desde já:

1. Sob o rito do art. 528, § 3º, do CPC (rito da prisão):

1.a – DETERMINO a intimação do Executado, por via postal, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o débito no valor de R$ 1.920,43 (um mil 

novecentos e vinte reais e quarenta e três centavos), referente aos 

últimos 03 (três) meses, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de lhe ser decretada prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos termos do art. 528, §3° do CPC.

1.b - Caso o Executado não efetue o pagamento dentro do prazo supra e 

nem apresente justificativa, desde já, DETERMINO o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como DECRETO A SUA PRISÃO pelo prazo 

de 03 (três) meses.

2. Sob o rito do art. 523, § 8º, do CPC (rito da penhora):

2.a – DETERMINO a expedição de mandado de intimação do Executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do débito 

alimentar, no montante de R$ 1.344,62 (um mil trezentos e quarenta e 

quatro reais e sessenta e dois centavos), nos termos do artigo 528, § 8º, 

do CPC.

2.b - Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo estipulado, 

determino a inclusão do nome do Executado junto aos órgãos de serviço 

de proteção ao crédito – SPC/SERASA.

2.c – Adotadas as providências anteriores e não tendo o Executado 

adimplido o débito a que se refere o “item 2.a”, voltem-me os autos 

conclusos para realização de penhora por meio do Sistema Bacenjud.

Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58602 Nr: 36-41.2015.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMdC, AdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulado pela parte Requerente, 

em face do Requerido, a fim de levar a cabo a cobrança dos débitos de 

natureza alimentar, observando-se o rito misto.

Inicialmente, acato o pedido de reconsideração formulado pela parte 

requerente em ref.41.

DEFIRO o pleito para concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte 

requerente.

À vista de tudo que dos autos consta e colimando alcançar a efetividade 

do provimento jurisdicional, notadamente a satisfação do débito alimentar, 

desde já:

1. Sob o rito do art. 528, § 3º, do CPC (rito da prisão):

1.a – DETERMINO a intimação do Executado, por via postal, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o débito no valor de R$ 748,29 (setecentos 

e quarenta e oito reais e vinte e nove centavos), referente aos últimos 03 

(três) meses, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

sob pena de lhe ser decretada prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) 

meses, nos termos do art. 528, §3° do CPC.

2.b - Caso o Executado não efetue o pagamento dentro do prazo supra e 

nem apresente justificativa, desde já, DETERMINO o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como DECRETO A SUA PRISÃO pelo prazo 

de 03 (três) meses.

2. Sob o rito do art. 523, § 8º, do CPC (rito da penhora):

2.a – DETERMINO a expedição de mandado de intimação do Executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do débito 

alimentar, no montante de R$ 1.259,17 (mil duzentos e cinquenta e nove 

reais e dezessete centavos), nos termos do artigo 528, § 8º, do CPC.

2.b - Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo estipulado, 

determino a inclusão do nome do Executado junto aos órgãos de serviço 

de proteção ao crédito – SPC/SERASA.

2.c – Adotadas as providências anteriores e não tendo o Executado 

adimplido o débito a que se refere o “item 2.a”, voltem-me os autos 

conclusos para realização de penhora por meio do Sistema Bacenjud.

Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57992 Nr: 1929-04.2014.811.0032

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAdS, EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulado pela parte Requerente, 

em face do Requerido, a fim de levar a cabo a cobrança dos débitos de 

natureza alimentar, observando-se o rito misto.

Inicialmente, acato o pedido de reconsideração formulado pela parte 

requerente em ref.35.

DEFIRO o pleito para concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte 

Exequente.

À vista de tudo que dos autos consta e colimando alcançar a efetividade 

do provimento jurisdicional, notadamente a satisfação do débito alimentar, 

desde já:

1. Sob o rito do art. 528, § 3º, do CPC (rito da prisão):

1.a – DETERMINO a intimação do Executado, por via postal, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o débito no valor de R$ 1.228,48 (um mil 

duzentos e vinte oito reais e quarenta e oito centavos), referente aos 

últimos 03 (três) meses, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de lhe ser decretada prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos termos do art. 528, §3° do CPC.

2.b - Caso o Executado não efetue o pagamento dentro do prazo supra e 

nem apresente justificativa, desde já, DETERMINO o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como DECRETO A SUA PRISÃO pelo prazo 

de 03 (três) meses.

2. Sob o rito do art. 523, § 8º, do CPC (rito da penhora):

2.a – DETERMINO a expedição de mandado de intimação do Executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do débito 

alimentar, no montante de R$ 15.830,04 (quinze mil oitocentos e trinta reais 

e quatro centavos), nos termos do artigo 528, § 8º, do CPC.

2.b - Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo estipulado, 

determino a inclusão do nome do Executado junto aos órgãos de serviço 

de proteção ao crédito – SPC/SERASA.

2.c – Adotadas as providências anteriores e não tendo o Executado 

adimplido o débito a que se refere o “item 2.a”, voltem-me os autos 

conclusos para realização de penhora por meio do Sistema Bacenjud.

Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78090 Nr: 4089-94.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO KANGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22131-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão de ref:20, 

bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 58230 Nr: 2095-36.2014.811.0032

 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: Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nesley Manoel de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Kawasaki - 

OAB:3884/MT, Dante Mariano Gregnanin Sobrinho - OAB:OAB/MT 

11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 82827 Nr: 2265-66.2018.811.0032

 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: ROGERIO ROSENO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANIEL ANTÔNIO CORTE, ERIKA DE LIMA 

CORTE, ARY LINDEMANN JUNIOR, RONALDO GALVÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BASSO - OAB:12739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre a certidão do oficial de 

justiça (ref:34), bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 64708 Nr: 367-86.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E PEDROSO ME (MERCADO CONQUISTA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carla Brizola - OAB:OAB/MT 

23419, Ana Carolina Scaraçati - OAB:OAB/MT 11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impúlsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre os documentos de 

ref:29, bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 68717 Nr: 2136-32.2016.811.0032

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel Tenório, Valdomiro Dias dos santos, 

Sebastião Marques da Silva, Antonio Souza Marinho, Luis Feliphe da Silva 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 

DELFINO MAX - OAB:7562, Miguel Juarez R. Zaim - OAB:, Valdineide 

Ovidio da Silva Dias - OAB:

 Intimo o advogado da seguite decisão: Vistos em correição.

Diante da ausência da testemunha MAURICIO DA SILVA FILHO, mesmo 

intimado (ref. 36), redesigno o ato para o dia 29/08/2018 as 13:15 horas. 

Expeça-se mandado •de condução coercitiva, eis que até a abertura da 

audiência, a testemunha não comprovou qualquer impedimento ao seu 

comparecimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72929 Nr: 1350-51.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE DE OLIVEIRA BASTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 Certifico que o recurso de ref:42, foi apresentado no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar a parte requerida para apresentar as contrarrazões 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 78848 Nr: 4444-07.2017.811.0032

 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: JAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRDS, ISS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUZYE MARIA JOSE CONCEIÇÃO 

MARTINS DO NASCIMENTO - OAB:13746

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude da remoção deste magistrado para a 

Comarca de Rosário Oeste/MT, conforme Ato n.º 182/2018-CMag, 

publicado em 12/03/2018, no DJE, designo nova assentada para o dia 04 

de Setembro de 2018 às 15h00min.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 62526 Nr: 1632-60.2015.811.0032

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RV, JAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:, THAIS DE OLIVEIRA - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença formulado pela parte Requerente, 

em face do Requerido, a fim de levar a cabo a cobrança dos débitos de 

natureza alimentar, observando-se o rito misto.

Inicialmente, acato o pedido de reconsideração formulado pela parte 

requerente em ref.42.

DEFIRO o pleito para concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte 

Exequente.

À vista de tudo que dos autos consta e colimando alcançar a efetividade 

do provimento jurisdicional, notadamente a satisfação do débito alimentar, 

desde já:

1. Sob o rito do art. 528, § 3º, do CPC (rito da prisão):

1.a – DETERMINO a intimação do Executado, por via postal, para que, no 

prazo de 03 (três) dias, pague o débito no valor de R$ 846,65 (oitocentos 

e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), referente aos 

últimos 03 (três) meses, prove que o fez ou justifique a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de lhe ser decretada prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos termos do art. 528, §3° do CPC.

1.b - Caso o Executado não efetue o pagamento dentro do prazo supra e 

nem apresente justificativa, desde já, DETERMINO o protesto do 

pronunciamento judicial, bem como DECRETO A SUA PRISÃO pelo prazo 

de 03 (três) meses.

2. Sob o rito do art. 523, § 8º, do CPC (rito da penhora):

2.a – DETERMINO a expedição de mandado de intimação do Executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor atualizado do débito 

alimentar, no montante de R$ 627,95 (seiscentos e vinte e sete reais e 

noventa e cinco centavos), nos termos do artigo 528, § 8º, do CPC.

2.b - Não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo estipulado, 

determino a inclusão do nome do Executado junto aos órgãos de serviço 
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de proteção ao crédito – SPC/SERASA.

2.c – Adotadas as providências anteriores e não tendo o Executado 

adimplido o débito a que se refere o “item 2.a”, voltem-me os autos 

conclusos para realização de penhora por meio do Sistema Bacenjud.

Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70264 Nr: 2798-93.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL-S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edymarcio Nunes de Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Eletrônico nº 2798-93.2016.811.0032

Código nº 70264

Vara única

Vistos.

Diante do petitório de ref. 22, concedo à parte autora o prazo de 15 

(quinze) dias para adotar as providências cabíveis, findo qual, 

independentemente de nova intimação, deve a parte requerer o que de 

direito, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 24 de Agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56622 Nr: 1180-84.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NGCM, Francilene Fátima Conrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo César Marçal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:, Defensoria Pública Estadual - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em virtude do interesse indisponível dos menores sendo discutido no feito, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público para manifestar-se acerca 

do acordo entabulado entre as partes.

Após, conclusos.

 Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 57911 Nr: 1867-61.2014.811.0032

 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: BGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito, com 

fundamento no artigo 487, inciso III, “b” do CPC, HOMOLOGO POR 

SENTENÇA, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo 

celebrado entre as partes, nos termos em que posta às fls. 34/37 (PDF) e, 

por consequência, julgo extinto o processo com resolução do 

mérito.Expeça-se ofício ao Cartório competente para averbação do 

divórcio.A Requerente aduz que deseja permanecer utilizando o nome de 

casada ELITA EVA PAPA.Isentos de custas, das despesas processuais e 

os honorários advocatícios por insuficiência de recursos, por serem 

pobres na forma do art. 98 e seguintes, do CPC.Após, arquivem-se os 

autos, com baixa nos registros.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 77987 Nr: 4030-09.2017.811.0032

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JPDP, MFdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDPB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELENICE MARIA BORGES - 

OAB:3617/O

 Processo Eletrônico nº 4030-09.2017.811.0032

 Código n° 77987

Vara Única

Vistos.

Inicialmente, analisando detidamente os autos, verifico que não houve a 

angularização processual com a citação da parte requerida para que, 

querendo, apresente resposta, razão pela qual desde já determino a 

expedição de mandado citatório, advertindo a mesma de que poderá 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser-lhe 

decretada a revelia.

Sem prejuízo da citação da requerida, desde já DESIGNO audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de novembro de 2018 às 14h30min.

Proceda-se as intimações necessárias para a audiência ora designada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às Providências

 Rosário Oeste/MT, 24 de agosto de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69013 Nr: 2289-65.2016.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enevail Gonçalo da Silva, Adão Agostinho de 

Almeida, Arilson Marcos de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:6730/0, GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS - DEFENSORA 

PUBLICA - OAB:6963/O, Nadja Bairros Martins - OAB:21491-0, 

ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR - OAB:18049/O

 Vistos.

Inicialmente, verifico que a patrona do réu Adão Agostinho de Almeida, 

devidamente intimada para apresentar alegações finais, quedou-se inerte 

até a presente data, sem apresentação de qualquer justificativa.

Por esta razão, renove-se a intimação da causídica, para apresentar 

alegações finais no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias.

Em caso de desatendimento desta decisão judicial, intime-se o réu ADÃO 

AGOSTINHO, pessoalmente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informe se pretende constituir novo advogado, advertindo-o que no caso 

de impossibilidade ou inércia, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública ou 

advogado dativo, às suas expensas.

Em seguida, expeça-se ofício à OAB relatando a possível falta funcional 

da causídica, a fim de que haja a sua apuração (em caso de 

desatendimento da decisão).

 No que tange ao réu ENEVAIL GONÇALO DA SILVA, considerando a 

renúncia dos patronos outrora constituídos (ref.297), intime-se 

pessoalmente o réu, no prazo de 05 (cinco) dias, para que informe se 

pretende constituir novo advogado, advertindo-o que no caso de 

impossibilidade, ser-lhe-á nomeada a Defensoria Pública ou advogado 

dativo, às suas expensas.

Acaso os réus informem que desejam ser assistidos pela Defensoria 

Pública, promova remessa dos autos àquela instituição a fim de que 

apresente alegações finais, no prazo legal.

 Por fim, à vista da juntada do exame necroscópico da vítima, bem como do 

laudo pericial do local do crime (ref.268 à ref.277), intimem-se as partes 

para se manifestarem no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Ciência à Defensoria Pública.

Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
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Rosário Oeste/MT, 24 de agosto de 2018.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65568 Nr: 700-38.2016.811.0032

 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: Douglas Carvalho Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Estfe da Silva, Alcilene Estfe da Silva, 

Ueliton Estfe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elke Regina Armenio Delfino 

Max - OAB:7562, Valdineide Ovidio da Silva Dias - OAB:12803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligências no valor de R$ 42,00 

(quarenta e dois reais) ou oferecer meios legais, para ao cumprimento do 

mandado de intimação pessoal dos requeridos no Bairro Santa Izabel e 

Centro , a ser ser recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do 

provimento 07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 65568 Nr: 700-38.2016.811.0032

 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: Douglas Carvalho Fialho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcione Estfe da Silva, Alcilene Estfe da Silva, 

Ueliton Estfe da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elke Regina Armenio Delfino 

Max - OAB:7562, Valdineide Ovidio da Silva Dias - OAB:12803

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Marcos Nunes Pereira 

- OAB:15481

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n° 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade intimar a parte autora/interessada 

para efetuar o pagamento do preparo ou a retirada Carta Precatória a ser 

expedida nestes autos, para intimação pessoal do autor.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52417 Nr: 576-60.2013.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Soares de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Figueiredo da Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651, Jane Rodrigues Barros do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 13.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Emerson Flávio de Andrade 

- OAB:OAB/MT nº.6.730

 INTIMEM-SE as partes para que tomem ciência do dia, horário e local da 

perícia, e, querendo, apresentem quesitos e indiquem assistente técnico 

para acompanhamento do ato.DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 

11 de setembro de 2018 às 15h15.Publique-se. Intime-seCumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Às providências.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 35789 Nr: 37-36.2010.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE SOUZA AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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.: 64548 Nr: 379-42.2013.811.0053

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julio Cesar Moreira Silva 

Junior - OAB:9.709

 Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos deduzidos para DECRETAR o divórcio do casal. Por conseguinte, 

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do 

artigo 487, I do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, 

expeçam-se os competentes mandados e arquivem-se os autos. A 

requerente poderá voltar a usar seu nome de solteira.Sem custas ou 

honorários pela Justiça Gratuita que defiro à ambos os litigantes.Revogo a 

nomeação do defensor dativo nomeado nos autos.Dou esta por publicada 

com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do 

Provimento nº 42/2008-CGJ.Intimem-se.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 55403 Nr: 666-39.2012.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raoni Teixeira Dos Santos - 

OAB:15468

 DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, necessário se 

faz o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva quanto as 

supostas práticas dos crimes previstos no art. 13 e art. 15, ambos da lei 

10.826/03, e a consequente EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do autor do fato, 

nos termos do art. 107, inc. IV e art. 109, inc. V, ambos do Código 

Penal.Por se tratar de forma análoga a extinção de punibilidade, dispenso 

a intimação do acusado.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.Ao arquivo com baixa na distribuição. 

Notifique-se o Ministério Público.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 52606 Nr: 256-78.2012.811.0053

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFSCFEI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 
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CAÑAL - OAB:13578/A, Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro - 

OAB:11178/MT, ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - 

OAB:15020-B/MT, Elizete Aparecida de Oliveira Scatigna - 

OAB:68723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ).DISPOSITIVO.Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, EXTINGO, 

sem resolução de mérito, o presente processo manejado por BV 

Financeira S/A em face de Jose de Campos Mendes, à luz do art. 485, inc. 

III, do CPC. Sem custas e honorários.Dou esta por publicada com a entrega 

na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 

42/2008-CGJ. Ao arquivo, com baixa na distribuição.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 39281 Nr: 898-22.2010.811.0053

 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: EZIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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.: 55289 Nr: 648-18.2012.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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 das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 5092 Nr: 813-80.2003.811.0053

 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: NEY CORREA DA COSTA, MARIA CONCEIÇÃO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILA DA SILVA OLIVEIRA, PAULINO PEIXOTO 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laércio Gilberto Lehnen - 

OAB:7989, Marly Souza Faria - OAB:7.529, Newman Pereira Lopes - 

OAB:7293, Tadeu Múcio Galvão Marques Vallim - OAB:4.717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eudácio Antonio Duarte - 

OAB:1565/MT

 Vistos etc.

Cuida-se de ação declaratória ajuizada por Ney Correia da Costa e Maria 

Conceição Correia em face de Nila da Silva Oliveira e Paulino Peixoto de 

Oliveira.

Posteriormente, às partes noticiaram a composição amigável (fls. 

365/370)..

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Diante do acordo a que chegaram as partes em audiência mister a 

extinção do presente processo, com resolução de mérito, à luz do art. 

487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, HOMOLOGO o acordo 

entabulado entre as partes, e, via de consequência, JULGO EXTINTA a 

presente ação, nos termos do art. 487, III, “b”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Sem custas. Cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos 

advogados.

Dou por publicada a presente sentença em audiência. Dispensado o 

registro, conforme dispõe o Provimento nº 42/2008-CGJ/MT.

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Intimem-se, por DJE.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 50392 Nr: 1021-83.2011.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: QUINTILHANA DOMINGAS DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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.: 46825 Nr: 917-91.2011.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZITA DOMINGAS DE SOUZA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 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.: 10147 Nr: 590-88.2007.811.0053

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIA PEREIRA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:7188/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.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000834-82.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

ORIVALDO RODRIGUES DE AMORIM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Rennan Albuquerque de Melo (REQUERIDO)

KAROLINE PEREIRA DE MIRANDA (ADVOGADO(A))

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 24 de agosto de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001079-25.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FIRMINO ALVES DA COSTA (REQUERENTE)

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO 

LEVERGER, 24 de agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: MARCIO 

FIRMINO ALVES DA COSTA Endereço: Avenina Pequizeiro, S/N, 

Pequizeiro, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A 

presente carta, extraída dos autos do processo abaixo-identificado, tem 

por finalidade a I n t i m a ç ã o de Vossa Senhoria, na qualidade de parte 

requerente por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito ou cuja(a) 

cópia(s) segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para 

comparecer(em) à audiência designada, para TENTATIVA DE 

CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 1001079-25.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 9.540,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 11/10/2018 

Hora: 12:50 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / 

NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

REQUERENTE: MARCIO FIRMINO ALVES DA COSTA ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO OAB: 

MT0016397A-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIA(S): a) 

Não comparecendo à audiência designada, ou comparecendo e 

recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de prestar depoimento 

pessoal, fica sujeita à pena de confissão, presumindo-se verdadeiros os 

fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 2o do CPC). b) A testemunha 

que, devidamente intimada, não comparecer à audiência, poderá ser 

conduzida coercitivamente e responderá, ainda, pelas despesas do 

adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se aplicando aos peritos e 

assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. c) 

No caso de audiência preliminar, a parte deverá comparecer pessoalmente 

ou fazer-se representar por advogado com poderes para transigir (art. 

331 do CPC), ficando ciente de que, não havendo acordo, serão, em 

audiência, fixados os pontos controvertidos da demanda, decididas as 

questões processuais pendentes e deferidas às provas oportunamente 

requeridas. d) As eventuais justificativas de impossibilidade de 

comparecimento deverão ser apresentadas até a abertura da audiência, 

respondendo a parte que der causa ao adiamento pelas respectivas 

despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, Assinado Digitalmente 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-09.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

RUMILSO DE CARVALHO PINTO (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: RUMILSO DE CARVALHO PINTO 

Endereço: ESTRADA RURAL, SN, COQUEIRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - 

MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000996-09.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 19.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 

CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 12:00 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

RUMILSO DE CARVALHO PINTO ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” 

ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-91.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RUMILSO DE CARVALHO PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA STO ANTÔNIO LEVERGER, 25 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: RUMILSO DE CARVALHO PINTO 

Endereço: ESTRADA RURAL, SN, COQUEIRO, STO ANTÔNIO LEVERGER - 

MT - CEP: 78180-000 Senhor(a): A presente carta, extraída dos autos do 

processo abaixo-identificado, tem por finalidade a I n t i m a ç ã o de 

Vossa Senhoria, na qualidade de parte requerente por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito ou cuja(a) cópia(s) segue(m) anexa(s), como 

parte(s) integrante(s) desta carta, para comparecer(em) à audiência 

designada, para TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO. NÚMERO DO PROCESSO: 

1000997-91.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 19.000,00 DATA, 

HORÁRIO E LOCAL: A audiência será de Conciliação e se realizará no dia 

Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE 
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CONCILIAÇÃO Data: 25/10/2018 Hora: 12:10 , no Edifício do Fórum, sito no 

endereço acima indicado. ESPÉCIE: [INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) REQUERENTE: 

RUMILSO DE CARVALHO PINTO ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: 

Advogado: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB: MT0016625A 

Endereço: desconhecido REQUERIDO: VIVO S.A. ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERIDA: DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” 

ADVERTÊNCIA(S): a) Não comparecendo à audiência designada, ou 

comparecendo e recusando-se a depor, a parte intimada para o fim de 

prestar depoimento pessoal, fica sujeita à pena de confissão, 

presumindo-se verdadeiros os fatos contra ela alegados (art. 343, §§ 1o e 

2o do CPC). b) A testemunha que, devidamente intimada, não comparecer 

à audiência, poderá ser conduzida coercitivamente e responderá, ainda, 

pelas despesas do adiamento do ato (art. 412 do CPC), o mesmo se 

aplicando aos peritos e assistentes, desde que intimados até 5 (cinco) 

dias antes da audiência. c) No caso de audiência preliminar, a parte 

deverá comparecer pessoalmente ou fazer-se representar por advogado 

com poderes para transigir (art. 331 do CPC), ficando ciente de que, não 

havendo acordo, serão, em audiência, fixados os pontos controvertidos 

da demanda, decididas as questões processuais pendentes e deferidas 

às provas oportunamente requeridas. d) As eventuais justificativas de 

impossibilidade de comparecimento deverão ser apresentadas até a 

abertura da audiência, respondendo a parte que der causa ao adiamento 

pelas respectivas despesas (art. 453 e §§ do CPC). OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) comparecer devidamente 

trajado(a, s) e portando documentos pessoais. Atenciosamente, Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81393 Nr: 996-60.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI REGINA DE OLIVEIRA, MARCELO DE 

PAULA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 Intimação dos requeridos para a audiência que sera realizada no dia 

02/10/2018 as 15horas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 81393 Nr: 996-60.2017.811.0053

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELLI REGINA DE OLIVEIRA, MARCELO DE 

PAULA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BARÃO - OAB:8313

 Vistos etc.

Ciente quanto à resposta dos réus Marcelo de Paula Pinto e Kelli Regina de 

Oliveira, apresentada por meio de advogado constituído, ocasião que 

optaram por apresentar defesa em termos genéricos, aduzindo que irão 

produzir provas no decorrer da instrução processual.

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 02 de outubro de 2018, às 15h00min.

 INTIMEM-SE o Ministério Público, o advogado de defesa (DJE), os réus e 

as testemunhas arroladas.

CADASTRE-SE o advogado dos requeridos junto ao sistema apolo.

Cumpra-se.

Às providências.

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 375 Nr: 20-33.1996.811.0039

 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: CIA SIDERÚRGICA BELGO MINEIRA, LUIZ CARLOS 

ALVAREZ BARCA, LUIZ ANTONIO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. CORSI -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278, NOÊMIA MARIA DE LACERDA SCHUTZ - 

OAB:SP 122.124-A, Vinicius Yule Padi - OAB:23293, VINICIUS YULE 

PARDI - OAB:OAB/MT 23293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:MT-2.935-A, ELCIO DA SILVA RAMOS - OAB:23771/O, EVALDO 

CORSI JÚNIOR - OAB:MT 17.676, JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO 

- OAB:3057/MT

 Código nº. 375.

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, 14 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 51248 Nr: 1132-75.2012.811.0039

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EADS, WJDS, MCDSR, WVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GONÇALVES DA 

SILVA PALERMO - OAB:24344/0, DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO JOSÉ 

DOS QUATRO MARCOS-MT - OAB:QUATRO MARCOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Considerando que a esta Comarca encontra-se desprovida de Defensor 

Público e, que a exequente não possui condições financeiras para 

constituir advogado conforme consta na exordial, nomeio o Advogado Dra. 

Amanda Gonçalves da Silva OAB/MT 24.344/O, para representar em 

defesa da exequente.

Outrossim, arbitro-lhe honorários advocatícios no importe 01 (um) URH 

(Unidade Referencial de Honorários)– Seção do Estado de Mato Grosso, a 

serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Ademais, intime-se a parte autora para informar acerca do 

descumprimento do acordo entabulado entre as partes, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

São José dos Quatro Marcos/MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 52300 Nr: 30-81.2013.811.0039

 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: C. C. MARTINS & CIA. LTDA. - ME, CLERISTON CRISTIAN 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A. (NOVA 

DENOMINAÇÃO DO BANCO FINASA BMC S.A)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS TOSTES CARDOSO - 

OAB:MT 10.041

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Augusto Serra Neto - 

OAB:16397

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAR-SE 

ACERCA DO DOCUMENTO DE FOLHAS 522, ONDE O MESMO INFORMA 

DATA, HORARIO E LOCAL DOS TRABALHOS A SERESM REALIZADOS 

PELO PERITO, OU SEJA, DATA SERA REALIZADO NO DIA 05/10/2018, 

HORÁRIO 17:00HS, NA FORENSE LAB, ENDEREÇO AV. HELIO RIBEIRO Nº 
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525, ED: HEBOR DUAL BUSINESS OFFCE & CORPORATE, SALA 1405 

BAIRRO ALVORADA, CUIABA

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 22120 Nr: 10090-55.2009.811.0039

 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): LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARUZAM ALVES MACEDO - 

OAB:MG41.134

 Vistos em correição.

Defiro conforme o requerido às f. 1513/1514-v.

Para tanto, INTIME-SE a Defesa para que proceda com a juntada nestes 

autos, do instrumento de procuração devidamente assinado pelo réu 

LEANDRO JOSÉ DOS SANTOS.

Com a juntada do referido documento, DEFIRO a abertura de prazo de 08 

dias (art. 600, do CPP), para que a ilustre Defesa apresente as devidas 

CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO.

Cumpra-se com URGÊNCIA!

São José dos Quatro Marcos-MT, 13 de agosto de 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Ju

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 86551 Nr: 946-42.2018.811.0039

 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: MPDN, EAPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL DE SÁ PEREIRA - 

OAB:MT 12070, VANESSA MORITZ LUZ - OAB:37874

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos 

e cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de 

mérito.Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, 

as partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Condeno as partes ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias.P. R. I. C.São José dos 

Quatro Marcos/MT, 23 de julho de 2018.Lílian Bartolazzi LaurindoJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 15866 Nr: 1561-18.2007.811.0039

 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: SIRLEI QUIRINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por SIRLEI QUIRINO DOS 

SANTOS em desfavor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

 Cálculo atualizado, conforme apresentado pela parte autora às fls. 

174/175-v.

Manifestação da Autarquia concordando com os cálculos às fls. 176-v.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos nota-se que a parte autora apresentou o cálculo às 

fls. 175/175-v. Nota-se, que a Autarquia, concorda com os cálculos 

apresentados, no valor de R$ 39.706,04 (trinta e nove mil, setecentos e 

seis reais e, quatro centavos) referente às verbas pretéritas e R$ 

2.111,97 (dois mil, cento e onze reais e, noventa e sete centavos) 

referentes aos honorários advocatícios.

 Assim, desnecessária se torna a explanação dos argumentos arguidos 

pelas partes. Portanto, o cálculo apresentado pela parte autora deve ser o 

adotado, razão pela qual o HOMOLOGO.

Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado, no valor R$ 

39.706,04 (trinta e nove mil, setecentos e seis reais e, quatro centavos) 

referente às verbas pretéritas e R$ 2.111,97 (dois mil, cento e onze reais 

e, noventa e sete centavos) referentes aos honorários advocatícios.

 Expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, 

nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda ao 

pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.

Intime-se. Cumpra-se.

 São José dos Quatro Marcos/MT, 09 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.: 28934 Nr: 318-53.2006.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RURAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIRIO LANZARIN, CARTÓRIO 1° OFÍCIO DE 

REGISTRO IMÓVEIS DA COMARCA SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDER JOSÉ DA SILVA RIBEIRO 

- OAB:6160-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INDIAMARA CONCI 

DAL'MASO - OAB:MT 10.888

 Vistos em Correição.

Intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 10(dez) dias quanto 

ao petitório de fls. 130/138, mais especificamente no tocante ao 

adimplemento do débito e consequente cancelamento da penhora e da 

adjudicação junto a matrícula 662/R-22 do CRI desta Comarca.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Sapezal/MT, 23 de agosto de 2018.

Conrado Machado Simão

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 104666 Nr: 3981-24.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO RAFAEL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL EVANGELISTA DA 

SILVA - OAB:20590/O

 Vistos etc.

Verifico que a carta precatória expedida para citação retornou, tendo o 

réu informado que possui advogado.

Assim, intime-se o advogado Dr. Rafael Evagenlista da Silva para que 

apresente resposta à acusação no prazo legal.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112439 Nr: 3499-42.2018.811.0078

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RFDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ FARIAS - 

OAB:10917, PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - OAB:13.071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista o acordo pactuado entre as partes à ref. 17, faço os 

autos conclusos ao Magistrado para apreciação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 75920 Nr: 686-81.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENILSON DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 91842 Nr: 1229-16.2016.811.0078

 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: SCHEFFER TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIAS SOARES MARCZAK, MARCELINO 

LUIZ MARCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO EUGENIO ARAUJO - 

OAB:MT 6.670

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos nos termos do artigo 1.210 da CNGC, para intimar a 

parte autora para o preparo e distribuição da Carta Precatória expedida 

nos autos junto ao Juízo Deprecado, no prazo de 10(dez) dias, ficando 

desde já intimado a comprovar sua distribuição no prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos do art. 1.210, § 2º da CNGC.

CNGC – Art. 1.210. Expedida a carta precatória, intimar a parte para 

diligenciar o seu cumprimento em 10 (dez) dias, ressalvados os casos em 

que a parte for beneficiária da Justiça Gratuita.

§ 1º As custas das cartas precatórias expedidas para cumprimento entre 

Comarcas do Estado

de Mato Grosso serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo deprecante.

§ 2º Decorrido prazo superior a 30 (trinta) dias da entrega da carta 

precatória, intimar a parte para comprovar a distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106370 Nr: 4730-41.2017.811.0078

 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: EDSON DANTAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106370 Nr: 4730-41.2017.811.0078

 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: EDSON DANTAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SAPEZAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:17192

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado, acerca da 

audiência de conciliação designada para o dia 29.11.2018 às 13h40min na 

sede deste Juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 77808 Nr: 1861-13.2014.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - 

SAPEZAL/MT - OAB:DEF. PUB.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA GENECILDA ALENCAR 

BRITO A. DE CARVALHO - OAB:8293 PI

 S E N T E N Ç A

Vistos e examinados

Trata-se de ação de execução de alimentos proposta por OTAVIANO 

SOUSA MATOS, representado por sua genitora AURILENE MARIA DA 

CONCEIÇÃO em face de OTAFARIAS DA SILVA MATOS.

A Defensoria Pública tentou localizar a parte autora, todavia sem êxito, 

requerendo assim a extinção da Ação pelo abandono, consoante ref. 49.

Vieram os autos conclusos.

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

A narrativa dos fatos conduz à extinção do processo por abandono da 

causa pela autora.

Com efeito a Defensoria Pública manifestou em sua petição:

“Dessa forma, tem-se por inequívoco o desinteresse da parte autora no 

prosseguimento do feito, pois a Assistida não mais compareceu ao Núcleo 

da Defensoria Pública para prestar esclarecimentos, bem como ainda 

mudou de endereço 1 sem qualquer comunicação, apesar de ser ciente da 

necessidade de comunicar quaisquer alterações, consoante declaração 

firmada (pg. 12). Inclusive, por tal fato deixa de pleitear a sua intimação 

pessoal.”

Considerando a situação narrada, a extinção do feito pelo abandono é 

medida que se impõe, nos termos do art. 485, III, do CPC.
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Ante o exposto, e com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo.

Sem Custas.

INTIMEM-SE.

 Publique-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

CONRADO MACHADO SIMÃO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109527 Nr: 1721-37.2018.811.0078

 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: IQC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.A requerente voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja, IVANEIDE QUEIROZ CRUZ.Expeça-se Ofício ao 

Cartório de Registro Civil competente (Sapezal/MT), para que sejam 

adotadas as providências necessárias à averbação na certidão, devendo 

encaminhar a este juízo a certidão devidamente averbada para posterior 

levantamento dos requerentes. Após, cumpridas as formalidades legais, 

ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte autora.Cite-se e intime-se a parte 

requerida no endereço declinado na inicial, e restando infrutífera por 

EDITAL. SEM CUSTAS.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110018 Nr: 2084-24.2018.811.0078

 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: FADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de Padre 

MArcos/PI para que determine a expedição de mandado de averbação 

(art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 

6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. SEM CUSTAS.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 109640 Nr: 1815-82.2018.811.0078

 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: JRDSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Centenário do Sul/PR para que determine a expedição de mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. SEM CUSTAS.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 111435 Nr: 2897-51.2018.811.0078

 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: CMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GSCN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DECRETO o divórcio do casal, com fundamento no art. 

226, § 6º, da CF, e julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO de mérito 

nos termos do artigo 487, I do CPC/2015.Transitada em julgado, 

EXPEÇA-SE Carta Precatória ao Juiz Diretor do Foro da Comarca de 

Tangará da Serra/MT para que determine a expedição de mandado de 

averbação (art. 10, I, do Código Civil em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, 

da Lei 6.015/73) ao Cartório de Registro Civil competente, adotando as 

providências necessárias, devendo encaminhar a este juízo a certidão 

devidamente averbada para posterior levantamento dos requerentes. 

Após, cumpridas as formalidades legais, ARQUIVE-SE.Intimem-se a parte 

autora.Cite-se e intime-se a parte requerida no endereço declinado na 

inicial, e restando infrutífera por EDITAL. SEM CUSTAS.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106040 Nr: 4598-81.2017.811.0078

 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: GERALDA PEREIRA DE SOUZA, EDINEI PEREIRA DOS 

SANTOS, ELISANGELA BORGES DOS SANTOS, ELEM REGINA BORGES 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora à ref. 24 

aduzindo haver erro material na sentença no tocante valor do 

levantamento, quanto ao número da conta.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Conforme previsto no art. 1.022 do CPC e seus incisos, é possível a 

oposição de embargos de declaração quando na decisão houver 

contradição, obscuridade ou omissão ou para correção de erro material.

Com razão o embargante, eis que existe erro material na decisão, visto 

que o alavará não determinou zerar a conta, e o número estava da conta 

estava incorreto.

Diante disso, CONHEÇO os embargos de declaração e DOU-LHES 

PROVIMENTO para o fim de sanar a contradição existente na sentença 

passando a parte dispositiva a ter a seguinte redação:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487 I do CPC JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO para que seja expedido em favor de GERALDA 

PEREIRA DE SOUZA o competente alvará judicial para o levantamento de 

todos os valores depositados a título de aposentadoria depositado e não 

sacado, Agência 0842, Conta Corrente 45608-9 em titularidade JOÃO 

PEREIRA DOS SANTOS junto Banco Sicredi, acrescido das correções 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 783 de 805



pertinentes, bem como após o levantamento do dinheiro, que o Banco 

Sicredi proceda ao encerramento DEFINITIVO da conta.

No mais, persiste a decisão tal como está lançada.

Expeça-se o senhor Gestor Judiciário o Alvará autorizativo conforme 

comando sentencial apresentado nestes embargos.

Intimem-se.

Cumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102508 Nr: 2870-05.2017.811.0078

 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: MARCOS PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORÁCIO DA SILVA - 

OAB:4816, VALNETE DALA BONA - OAB:22482/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido extinguindo o processo 

com resolução do mérito com fundamento no art. 487, I do CPC/2015, e 

mantenho inalteradas as multas constantes TAD nº 1130462-4.CONDENO 

a autora ao pagamento de custas e despesas processuais bem como 

honorários advocatícios que fixo com fundamento no artigo 85 § 2 do CPC 

em 10% do valor da causa.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas necessárias e anotações de praxe.Publique-se. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 94713 Nr: 2455-56.2016.811.0078

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MICHELS DE 

OLIVEIRA - OAB:7.300/MT

 Diante do exposto, DECRETO a prisão civil do executado CLAUDENILSON 

FERREIRA DA SILVA, pelo prazo de 01 (um) mês, caso não comprove o 

pagamento no ato da prisão, devendo o mesmo ser advertido de que o 

cumprimento da pena não o exime do pagamento das prestações vencidas 

e vincendas (§ 5º do artigo 528 do CPC).Para tanto, DETERMINO:I – 

ACOLHO o cálculo apresentado pela Requerente na ref. 27.II - EXPEÇA-SE 

mandado de prisão civil, consignando o valor de R$ 15.043,95 (quinze mil 

e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos), devendo o 

executado ficar separado dos demais presos.III - ENCAMINHE-SE cópia do 

mandado de prisão civil aos órgãos competentes, CONFORME REQUERIDO 

NA REF. 27.IV – EXPEÇA-SE o necessário para a efetivação do protesto 

do pronunciamento judicial, nos termos do art. 517 c/c 528, § 1º do 

CPC.Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 102226 Nr: 2730-68.2017.811.0078

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO CÉSAR SMANIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPALOG TRANSPORTADORA LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CESAR FREI ALEXO - 

OAB:7069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE PEDIDO, com 

resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC para:I) 

DECLARAR rescindido o contrato particular de compra e venda de veículo 

MARCA VOLVO MOD. FH 440, COR BRANCA ANO 2010/2011 PLACA 

NWQ 8070 DE ITUMBIARA –GO RENAVAN 00283709073 e CHASSI 

9BVAS02C1BE767331 firmado entre as partes, devendo o requerido 

proceder a entrega IMEDIATA do referido veículo ao autor da presente 

Ação.II) CONDENAR a requerida ao pagamento de custas e despesas 

processuais bem como honorários advocatícios que fixo com fundamento 

no artigo 85 § 2 do CPC em 10% do valor da causa.III) CONDENAR o 

requerido ao pagamento da multa de 10%(dez por cento) sobre o valor 

devido na cláusula quinta do contrato pactuado entre as partes, 

devidamente corrigido acrescido de correção monetária(INPC), a partir do 

arbitramento(Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1%(um por cento) 

ao mês, devidos a partir do evento danoso(data em que a parcela tornou 

devida).A fim de assegurar a completa eficácia da presente sentença 

meritória DETERMINO:IV) A expedição de mandado de Busca e apreensão 

do veículo MARCA VOLVO MOD. FH 440, COR BRANCA ANO 2010/2011 

PLACA NWQ 8070 DE ITUMBIARA –GO RENAVAN 00283709073 e 

CHASSI 9BVAS02C1BE767331, devendo ser entregue ao autor FLAVIO 

CESAR SMANIOTO.V) A inclusão da restrição de venda do veículo no 

SISTEMA RENAJUD até a efetiva entrega do veículo ao autor da presente 

Ação.Certificado o trânsito em julgado, ao arquivo com as anotações e 

baixas de estilo.Publique-se. Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz De Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112894 Nr: 3783-50.2018.811.0078

 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: LMAN, AERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CECILIA ALVES DA 

CUNHA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Homologação de Acordo de dissolução de união estável e 

outras avenças proposto por LEILA MONICA ALVES NOGUEIRA e 

ANTONIO ELVIS RIBEIRO DA SILVA ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Ressaltam que da união tiveram um filho, e requerem a dissolução da 

união existente entre eles.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

Inicialmente, recebo a presente exordial por preencher os requisitos 

legais, bem como, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita aos autores 

com fundamento nos artigos 98 e 99 do CPC/2015.

Pois bem. Após uma análise detida dos autos constato que as partes 

transigiram, motivo pelo qual requerem a homologação do acordo 

pactuado.

Os interessados informaram que não há bens a partilhar.

Com efeito, verifico que os requisitos de validade, existência e eficácia do 

negócio jurídico encontram-se presentes no acordo firmado entre as 

partes.

Desta forma, a homologação é medida que se impõe.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial constante da inicial em 

todos os seus termos.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487 

inciso III do Código de Processo Civil/2015, e declaro EXTINTA A UNIÃO 

ESTÁVEL EXISTENTE ENTRE OS AUTORES.

Com o trânsito em julgado, certifique-se o necessário e remetam-se os 

autos imediatamente ao arquivo com as baixas necessárias e anotações 

de praxe.

Expeça-se o termo de Guarda do menor em favor da genitora.

Expeça-se Ofício ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sapezal para as 

providências cabíveis e anotações de praxe, na escritura Pública 

Declaratória de União Estável constante do livro 021-D Fls. 191 e vs.

INTIME-SE.

Ciência ao MP.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 108908 Nr: 1318-68.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO GILBERTO DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA, SLC AGRÍCOLA S/A - 

FAZENDA PLANORTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO MONTAGNER - 

OAB:20670/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

 1. Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319, 

assim como do artigo 320 do Código de processo Civil/2015.

 Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, 

recebo a petição inicial.

 Designe-se audiência de conciliação de acordo com a pauta do 

conciliador, a realizar-se na Sala do Juizado Especial da comarca, 

observando-se o disposto no art. 334 do CPC.

 Cite-se e intime-se a parte Ré. O prazo para contestação (de quinze dias 

úteis) será contado a partir da realização da audiência (art. 335, inciso I, 

do CPC). A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

 Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência é 

obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio de 

procuração específica, com outorga de poderes para negociar e transigir). 

A ausência injustificada é considerada ato atentatório à dignidade da 

justiça, sendo sancionada com multa de até 2% da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, do CPC). As partes devem 

estar acompanhadas de seus advogados.

Decorrido o prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no 

prazo de quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: 

I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção.

CUMPRA-SE, servindo a presente como Mandado/Notificação/Ofício/Carta 

Precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110488 Nr: 2358-85.2018.811.0078

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELPOL DE SAPEZAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELITON DA SILVA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS - OAB:, MARCOS 

ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - OAB:5423-B

 Vistos etc.

Verifico que o fagrado pagou o valor arbitrado a título de fiança, tendo 

sido colocado em liberdade.

Assim, certifique-se quanto a conclusão do Inquérito Policial, oficiando a 

autoridade policial, caso necessário.

Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 96285 Nr: 3249-77.2016.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO FELIPE SCHERER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SANTANA 

NESTORIO - OAB:18.406-A, CHRISTINA DE ALMEIDA SOARES - 

OAB:2.542

 Vistos etc.

Afasto a preliminar suscitada pela defesa, tendo em vista que os 

documentos que instruem a denúncia são suficientes para a comprovação 

da materialidade delitiva, que será analisada de forma aprofundada na 

sentença.

Não havendo outras preliminares, CONFIRMO o recebimento da denúncia e 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 11.10.2018, às 

17h00min, ocasião em que se tomará o depoimento das testemunhas de 

acusação e defesa e se procederá ao interrogatório dos acusados.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Intime-se o réu e testemunhas para que compareçam na audiência 

designada.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84769 Nr: 2074-82.2015.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAGBERTO MARQUES DE PAIVA, PAULO 

HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA, DJON KELLE XAVIER DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAGBERTO MARQUES DE 

PAIVA - OAB:20.590-0

 Vistos etc.

Embora tenha sido juntada defesa prévia em favor do acusado Dagberto, 

verifico que não foi possível a citação dos corréus.

Assim, diante da certidão de ref. 23, dê vista dos autos para o Ministério 

Público para manifestação no prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 105492 Nr: 4356-25.2017.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR SOUZA MELO, WELLINGTON 

SANTIAGO SOLIS DA CRUZ, CAMILO JÚNIOR DE MORAES ARANHA, 

RODINEY DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613, LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 Vistos etc.

Não tendo sido arguida matéria preliminar pela defesa, CONFIRMO o 

recebimento da denúncia e DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o dia 04/10/2018, às 17h00min, ocasião em que se tomará o 

depoimento das testemunhas de acusação e defesa e se procederá ao 

interrogatório dos acusados.

Sirva a presente como Carta Precatória para oitiva das testemunhas que 

porventura residam em outras Comarcas.

Observe a Secretaria a intimação das testemunhas da acusação e 

defesa, procedendo o cadastro de todas no processo.

Intimem-se os réus para que compareçam na audiência designada.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

CUMPRA-SE expedindo o necessário e com as cautelas de praxe.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 112878 Nr: 3770-51.2018.811.0078

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC 3ª VARA CIVEL DE TANGARÁ DA SERRA/MT, 

OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ANDRE CARDOSO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado(a), para que, no 

prazo de 05(cinco) dias, proceda ao recolhimento de diligência para o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1032527/8/2018 Página 785 de 805



Oficial de Justiça, a fim de que o mesmo possa dar cumprimento ao 

mandado expedido nos autos.

Diante do Provimento n.7/2017CGJ, datado de 13.06.2017, implantado 

nesta Comarca, e em todo o Estado de Mato Grosso da Central de 

Processamento de Diligência para Oficiais de Justiça, que entrou em vigor 

na data do dia 26.06.2017, a forma de pagamento, descrita a seguir:

 Art. 4º do Pro. 07/2017 – A Guia para o pagamento de diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida EXCLUSIVAMENTE pelo portal do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br

COMO LOCALIZAR:

 Para Emissão de Guia de Diligência:

 http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao

Guia de Complementação de Diligência

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

OU AINDA: Entrar no site www.tjmt.jus.br-> Serviços – Guias – Diligências 

– Emissão de Guia de Diligência (acesso com o número único do processo 

e não o código) e pesquisar. Colocar o nome da cidade, bairro (se 

urbano), para zona rural, faz-se necessário mencionar a localidade onde 

ocorrerá a intimação, por fim inserir o CPF do pagante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 106568 Nr: 4824-86.2017.811.0078

 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: SÓLIDA INSUMOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A MT, MARDEN ELVIS F. TORTORELLI - OAB:4.313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.Trata-se de pedido de RECUPERAÇÃO JUDICIAL ajuizado pela 

empresa SOLIDA INSUMOS E IMPLMENTOS AGRICOLAS LTDA, 

devidamente qualificada nos autos.Decisão deferindo o processamento da 

recuperação Judicial e demais determinações pertinentes proferida à ref. 

17(...)DEFIRO a redução da remuneração do Administrador Judicial, e 

FIXANDO-A no valor de 2% (dois por cento) calculado sobre o valor 

devido aos credores submetidos à Recuperação Judicial de R$ 

6.310.214,54 (seis milhões e trezentos e dez mil e duzentos e quatorze 

reais e cinquenta e quatro centavos), qual seja, R$ 126.204,29 (cento e 

vinte e seis mil e duzentos e quatro reais e vinte e nove centavos), 

divididos em 36 meses no valor de R$ 3.505.67(três mil quinhentos e cinco 

reais e sessenta e sete centavos).DEFIRO o pedido de ref. 43, devendo 

proceder o Gestor Judiciário com o cadastramento do Advogado indicado 

na referida petição para recebimento de futuras intimações, sob pena de 

nulidade.INTIME-SE o Administrador Judicial para que se manifeste quanto 

ao petitório de ref. 58, no tocante a objeção manejada pelo Banco do Brasil 

quanto ao plano de recuperação Judicial.Por fim, tendo em vista as 

manifestações reiteradas do Administrador Judicial em que informa que a 

parte autora não está entregando os documentos contábeis tais como 

Balanço Patrimonial, Balancetes e Demonstrações do resultado do 

Exercício, e tampouco atendendo seus contatos, afirmando que estão 

sendo mantidos à margem do que ocorre na empresa DETERMINO:A 

intimação da parte autora para que no prazo de IMPRORROGÁVEL de 

05(cinco) dias cumpra os requerimentos do Administrador Judicial, e 

apresente a documentação contábil requerida, encaminhe o contato dos 

responsáveis, sob pena das sanções da lei, conforme já advertido no 

decisão inicial de ref. 17.Transcorrido tal prazo, com ou sem 

manifestação, imediatamente conclusos.Certifique-se o cumprimento dos 

atos realizados pela Secretária.Ciência ao Administrador 

Judicial.Intimem-se.Cumpra-se com URGÊNCIA expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 33437 Nr: 777-84.2008.811.0078

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IIG CAPITAL LLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FAVARO MOTTA, ADRIANA 

DE CASTRO MOTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI CESAR DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:236288/SP, HELOISA GOMES SLAV - OAB:209504/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CESAR FREI 

ALEXO - OAB:7069/MT, GASTÃO BATISTA TAMBARA - OAB:12529/A 

MT

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 73652 Nr: 1209-30.2013.811.0078

 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: SAMUEL ANANIAS ABATTI, LORENI OGNIBENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANE TERESINHA ERDTMANN - 

OAB:7.343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte requerente, na pessoa de seu advogado(a) para, no 

prazo de 05(cinco) dias, requerer o que direito face o desarquivamento do 

feito, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11302 Nr: 55-94.2011.811.0094

 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: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Rogério Riva, Zaed - Construções e 

Serviços Ltda, Jaira Tânia Silva Zany

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Siqueira da Silva 

- OAB:MT/6120, David Celson Ferreira de Lima - OAB:MT/11.092, 

Diogo Marcelo Delben Ferreira de Lima - OAB:MT/ 14.959, Élcio 

Lima do Prado - OAB:MT/4757, Silvio Luiz de Oliveira - 

OAB:MT/3.546-A, Thiago Louzich da Silva - OAB:MT/ 17.532, Viviana 

Karine Delben Ferreira de Lima - OAB:MT/ 11247

 Impulsiono os presentes autos, para intimação da parte requerida Paulo 

Rogério Riva, na pessoa de seu advogado, para apresentação dos 

memoriais finais, no prazo legal, nos termos da decisao de fls. 504.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24787 Nr: 137-52.2016.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sinopema S/A - Ind. e Com. de Madeiras

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Renato David Prante

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giovanna de Freitas Sartori - 

OAB:19.753, Liliane Andrea do Amaral de Paula - OAB:11.543-B, 

Rafael Barion de Paula - OAB:11.063-B, Rodrigo de Freitas Sartori - 

OAB:15.884

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar o advogado da 

parte requerente, para considerando o decurso do prazo de suspensão 

do feito, manifestar requerendo o que de direito para prosseguimento do 

feito, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22142 Nr: 252-44.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lavoura Comercial Agrícola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedney Mascarello, Agroculturas Com. e 

Repres. de Insumos Agrícolas Ltda - ME, Guilherme Santos Lessa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Mendes Neitzke - 

OAB:MT/8.234, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniela Seefeld Werner - 

OAB:7839-B/MT, Gérson Luís Werner - OAB:6298-A/MT

 Impulsiono o presente feito, nos termos da Portaria nº 036/2015/DF, para 

intimação das partes, nas pessoas de seus advogados, para manifestar 

acerca do ofício de fls. 472, no prazo comum de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23825 Nr: 436-63.2015.811.0094

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Seiji Hayashi, Sara Outa Haiyashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Lira Oliveira 

Marques - OAB:348879 SP, Mario Lorival de Oliveira Garcia - 

OAB:97.432-SP, William Douglas Lira Oliveira - OAB:282.727 SP

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para Comarca de Araçatuba - SP, para intimação dos 

requeridos para comparecer em audiência designada para o dia 

03/10/2018, para prestar depoimento pessoal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10878 Nr: 506-56.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas para o 

advogado de defesa, para manifestação, acerca da carta precatória 

devolvida as fls. 165/168.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 27403 Nr: 617-93.2017.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanildon da Silva Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ANTUNES SEGATO - 

OAB:13546, Vanderson Pauli - OAB:MT/13.534

 Impulsiono os presentes autos, com finalidade de intimação do réu, na 

pessoa do advogado de defesa, para comparecer à audiência designada 

pelo Juízo Deprecado da Terceira Vara de Nova Mutum/MT, para inquirição 

da testemunha, que se realizará no dia 06/12/2018, às 17h45, conforme 

decisão de fls. 101/102.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12040 Nr: 40-91.2012.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 

Não-Padronizados - PCG Brasil Multicarteira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Alves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A, Jorge José Justi Waszak - OAB:PR/16.878, Sirlene 

Elias Ribeiro - OAB:PR/28.933

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas para o 

advogado de defesa, para manifestação, acerca da carta precatória 

devolvida as fls. 83/85.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 6073 Nr: 1074-48.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosso & Rosso Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:MT-2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A, Milton Queiroz Lopes - OAB:MT/9.821-A

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu advogado, para manifestar acerca da petição de fls. 153/156, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31908 Nr: 1030-72.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurildo Daniel Lauro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DA SILVA MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31941 Nr: 1054-03.2018.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidária de 

Rondônia - CRESOL RONDÔNIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge André Ritzmann de 

Oliveira - OAB:11.985/SC, Sonia Martins Saccon Angulski - 

OAB:6.008/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de CITAÇÃO. Esclareço que, com base no provimento 

nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o s i te 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Centro", para emitir a guia no valor de R$ 15,00.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 875-11.2014.811.0094

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Angelo Pasinato, Teresinha Inês Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668, 

Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari 

- OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/O, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477, Sandra Satomi 

Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477
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 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte Requerida, por seu 

advogado, acerca da redesignação da audiência para inquirição de 

testemunha para o dia 03/10/2018, no Juizo da Primeira Vara de Juara, 

bem como para providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, conforme ofício n. 843/2018, de fls. 356-verso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28091 Nr: 1021-47.2017.811.0094

 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 Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEDIN XAVIER TRANSPORTES LTDA ME, Jair 

Bedin da Silva, Francisco Xavier Boveda Candia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte exequente, para que 

proceda ao pagamento do complemento do valor da diligência do oficial de 

justiça para cumprimento do Mandado de Penhora e Avaliação. Esclareço 

que, com base no provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar 

o  s i te  "h t tp : / /a r recadacao . t jm t . j us .b r /# /home" ,  no  í cone 

"Diligência->Emissão de Guia de Complemento de Diligência", preencher os 

dados do processo e emitir a guia no valor de R$ 450,00, nos termos da 

certidão do Oficial de Justiça de fls. 81.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 31111 Nr: 589-91.2018.811.0094

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CESAR MORAES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presente autos para intimar a parte requerente, para que 

proceda ao pagamento do valor da diligência do oficial de justiça referente 

ao ato de Mandado de Busca e Apreensão. Esclareço que, com base no 

provimento nº 07/2017 CGJ, deve o requerente acessar o site 

"http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home", no ícone "Diligência->Emissão de 

Guia de Diligência", preencher os dados do processo e, na parte referente 

ao "bairro", clicar em "Gleba Mercedes", (duas vezes) para emitir a guia no 

valor de R$ 900,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24784 Nr: 135-82.2016.811.0094

 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 Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADARIA E CONFEITARIA TABAPORÃ LTDA - 

ME, Éder Rodrigues dos Santos, ELISÂNGELA TEIXEIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT/19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação dos advogados da parte 

autora, para manifestar acerca da certidão de fls. 79.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 28631 Nr: 1300-33.2017.811.0094

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marizete Pereira Barreto dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda., Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Matthew Merrill

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - OAB:17492/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elizabeth Cerqueira Costa - 

OAB:13.066/ES, HORST VILMAR FUCHS - OAB:12529/ES

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

exequente para requerer o que de direito, considerando a certidão de fls. 

134.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23570 Nr: 256-47.2015.811.0094

 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: Neva Comercio e Representações Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IC Vieira e Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:MT/3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos, para intimação dos advogados da parte 

autora, para manifestar acerca do AR negativo de fls. 50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11751 Nr: 490-68.2011.811.0094

 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): José Esmeraldo Paulino, Valdeci Archanjo 

Keneuber, Cleiton José Viana Garzella, Severino Severiano dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, Defensoria Pública Estadual - OAB:, José da Silva 

Araújo Júnior - OAB:14775-B/MT

 Certifico que nesta data encaminhei a Carta Preactória de fls.305 via 

E-mail, ao endereço eletrônico : postagem.forum@tjgo.jus.br.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30163 Nr: 70-19.2018.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ASTOR BESKOW - 

OAB:MT/16586-B, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - OAB:MT/21.081

 Vistos, etc.

Considerado que o egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, deferiu o 

pedido liminar da acusada, para substituir a prisão preventiva da paciente 

pelas medidas cautelares diversas da prisão, contidas à fl. 269.

Determino a EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor 

de Noeli Costa dos Santos, colocando-a imediatamente em liberdade, 

SALVO se por outro motivo estiver presa.

No ato da soltura intime-se a acusada para que cumpra as seguintes 

medidas cautelares diversas da prisão (fl. 269); A) Comparecer 

mensalmente neste juízo, para informar e justificar suas atividades. B) Não 

se ausentar da Comarca, sem prévia autorização Judicial (CPP, art. 319, I 

e IV), sob pena de revogação do benefício.

Expeça-se carta precatória e Termo de Compromisso.

Ciência ao Ministério Público Estadual.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 30001 Nr: 2058-12.2017.811.0094

 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: Pedro de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itau BMG Consignado S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Astor Beskow - OAB:46561/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, ERNESTO BORGES ADVOGADOS SC - 

OAB:OAB 051/96, Ernesto Borges Filho - OAB:OAB/MS 379, Evandro 

Cesar Alexandre dos Santos - OAB:13431-A/MT, FLAVIA V 
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ANDRIGUETTI BORGES - OAB:OAB/MT 9716, Renato Chagas Correa 

da Silva - OAB:8184-A, YANA CAVALCANTE DE SOUZA - OAB:OAB/GO 

22.930

 Impulsiono os presentes autos, a fim de republicar a decisão de fls. 94/95, 

a seguir transcrita, uma vez que o(a) advogado(a) da parte requerida não 

se encontrava cadastrado(a) no sistema Apolo: "Vistos em correição.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de 

antecipação de tutela e condenação em danos morais, que Pedro de 

Souza move em desfavor ao Banco Itau Bmg Consignado S/A.

Em síntese, aduz o requerente que foi surpreendido com descontos 

indevidos em sua aposentadoria e, tendo comparecido ao Banco do Brasil, 

requereu extrato de seu benefício, recebendo os HISCRE e HISCNS, sendo 

constatado que foram realizados empréstimos com descontos em sua 

aposentadoria pela instituição financeira requerida.

 Verbera que não solicitou empréstimo à instituição financeira requerida, 

portanto, os descontos que vem sendo efetuados há vários meses foi 

fraude em sua aposentadoria.

Pugna pela antecipação da tutela, para que seja determinada a abstenção 

de descontos sob o pretexto de pagamento de parcelas de empréstimos 

consignados no benefício do autor junto ao INSS, até que seja resolvida a 

discussão judicial a respeito da inexistência do referido contrato.

 Juntou os documentos de fls. 22/46.

Por força da decisão interlocutória de fls. 52/54 foi deferida a tutela 

antecipada, para fins de determinar que o requerido se abstenha de 

realizar descontos no benefício previdenciário do autor.

Devidamente citado o requerido apresentou defesa às fls. 58/59, 

suscitando as preliminares de conexão e inépcia da inicial. Sustenta 

também o exercício regular do direito, não havendo ato irregular que lhe 

possa ser imputado, requerendo a improcedência dos pleiteados danos 

morais, além de requerer a expedição de ofício à agência bancária 

especificada para que comprove a transferência dos valores em favor do 

autor.

Instado o autor, este apresentou a peça de impugnação encartada às fls. 

81/93.

É o relatório.

Fundamento. Decido.

 Nos termos do artigo 357 do Código de Processo Civil, tem-se como 

imperioso o SANEAMENTO do feito.

Em relação ao pedido de conexão, tem-se que a ação mencionada pela 

parte requerida tramitou perante o Juizado Especial Cível desta Comarca e, 

consoante certificado às fls. 49, já conta com sentença de extinção, ante 

a incompetência daquela justiça especializada.

Sendo assim, não há que se falar em conexão.

De igual modo, não merece prosperar o pedido de inépcia da inicial, 

porquanto se baseia em suposta ausência de comprovação do endereço 

residencial do autor, contudo, consta às fls. 28 declaração firmada pelo 

autor, constando endereço nessa cidade.

Posto isso, REJEITO as preliminares ventiladas, por não verificar questões 

preliminares passíveis de obstar o prosseguimento da presente demanda, 

estando presentes os pressupostos processuais de validade e existência 

da presente relação processual, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando 

como pontos controvertidos: a) a contratação do empréstimo por parte do 

requerente junto a requerida; b) os preenchimento dos pressupostos 

autorizadores da reparação civil perseguida na exordial.

Posto isso, INTIMEM-SE as partes via DJE, para que especifiquem as 

provas que pretendem produzir, e para apresentarem, caso requeiram a 

produção de prova oral em audiência, o rol de testemunhas que irão depor 

em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, contendo os requisitos do Art. 450 do 

CPC, lembrando-se da dinâmica instituída quanto ao ônus probatório do 

Art. 373 do CPC.

Consigne-se que em relação à intimação de testemunhas será aplicado o 

disposto no Art. 455 do CPC, cabendo ao advogado da parte informar ou 

intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo, sendo que a 

intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento. Alternativamente, a parte 

pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

Por fim, a testemunha somente será feita via judicial quando for frustrada 

a intimação via aviso de recebimento, ou sua necessidade for 

devidamente demonstrada pela parte ao juízo, bem como figurar no rol de 

testemunhas de servidor público ou militar, hipótese em que o juiz o 

requisitará ao chefe da repartição ou ao comando do corpo em que servir, 

ou, a testemunha houver sido arrolada pelo Ministério Público, pela 

Defensoria Pública ou for qualquer daquelas elencadas no rol do Art. 454 

do CPC.

 Sem prejuízo das providências alhures, fica desde já DEFERIDO o pedido 

de fls. 59/verso, inerente à produção de prova documental, sendo assim, 

EXPEÇA-SE ofício à agência n.º 0667-0 – Banco Bradesco, indicando os 

números dos contratos e demais dados destacados pela requerida, 

solicitando informações quanto aos eventuais montantes liberados em 

favor do autor, por força de referidos contratos, bem como, a forma que 

ocorreu respectivas liberações, além de outros dados que entenda 

pertinentes, isto no prazo de 15 (quinze) dias.

Uma vez ultrapassado os prazos alhures consignados, com ou sem 

manifestação das partes, certifique-se e tornem os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22214 Nr: 303-55.2014.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperverde - Cooperativa Agropecuária e Industrial 

Vale do Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilmar Antonio Bilibio, Valdirene Pezzarico 

Bilibio, Leonardo Bilibio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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:MT/15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA 

expedida para Comarca de Dourados/MS, para INTIMAÇÃO do credor 

hipotecário, nos termos do ofício n.69/2018, juntado às fls. 263 dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 11388 Nr: 139-95.2011.811.0094

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Cimasa Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 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: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:, Sérvio Túlio de Barros - OAB:14.258-A

 Impulsiono os presentes autos, para intimação dos advogados da parte 

autora, para manifestar acerca dos documentos juntado às fls. 156/173 

dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 24205 Nr: 667-90.2015.811.0094

 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 da Glória Amado Strambaioli

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laurentina Maria Amado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:5802/O

 Impulsiono os presentes autos, a fim de publicar a sentença de fls. 

37/40-verso, nos termos do artigo 755, §3º do CPC: "...3. Dispositiv“Ex 

positis”, e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no 

artigo 1.767 e seguintes do Código Civil c/c art. 754 do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de CONFIRMAR a 

antecipação de tutela deferida às fls. 17/20 e, assim, DECRETAR a 
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INTERDIÇÃO de LAURENTINA MARIA AMADO e NOMEAR como sua 

curadora MARIA DA GLÓRIA AMADO STRAMBAIOLI. 4. Disposições 

Finais

Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, observando o disposto no art. 29, V, e art. 92, ambos da Lei n.º 

6.015/73 (LRP).

Publique-se imediatamente na rede mundial de computadores, no sítio do 

tribunal a que estiver vinculado o juízo e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 6 (seis) meses, na 

imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias, atentando-se para as providências descritas no 

art. 755, §3º, do CPC/15.

Intime-se. Cumpra-se.

Isento de custas e despesas processuais.

 Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e anotações 

necessárias."

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64700 Nr: 2084-31.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISTIAN ALOYSIO NEUMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MS 12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64617 Nr: 2024-58.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salles Armazens Gerais Ltda -Epp

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 64635 Nr: 2031-50.2018.811.0108

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA DARC ALMEIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Rodrigo Goes 

Nicoladeli - OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sob orientação da MM.(a). Juíza de Direito em Substituição Legal desta 

Comarca, Dra. Melissa de Lima Araújo, em Ordem de Serviço nº 002/2016 

– DF, art. 1º, que autoriza a movimentação processual por ato de Gestor 

Judicial ou substituto legal, impulsiono a presente deprecata para intimar 

da parte autora, por seu(ua) procurador(a), para que efetue, no prazo de 

30 dias, o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, devendo para 

tanto acessar o CPD – Central de Processamento de Diligências dos 

Oficiais de Justiça, no site do Tribunal de Justiça e apresentar o 

comprovante de pagamento de diligência nos autos, a fim de que seja 

cumprido o ato deprecado. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, o ato deprecado será devolvido à origem no estado em que se 

encontra Nada mais. É o que tenho a impulsionar.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 62830 Nr: 919-46.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO WAINGTON DE OLIVEIRA, 

HENRIQUE JOAQUIM DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 919-46.2018.811.0108 (Código 62830)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Ronaldo Waington de Oliveira e Outro

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Ronaldo Waington de Oliveira e Henrique Joaquim de Freitas, o primeiro 

pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 155, §1º e §4º, I e IV, 

artigo 155, §1º e §4º, I e artigo 155, §1º, na forma do artigo 69, todos do 

Código Penal e o segundo por supostamente ter praticado o crime descrito 

no artigo 180, caput, do CP.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que foram 

apresentadas as defesas prévias dos acusados, e, não restando 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária disposta no 

art. 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução 

para o dia 04 e outubro de 2018, às 15h30min.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas e interrogados os 

acusados.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, dos acusados e das 

Defesas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 63592 Nr: 1400-09.2018.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO ALEXANDRE BADO DE LIMA, 

JEFERSON APARECIDO VIANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 1400-09.2018.811.0108 (Código 63592)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Fabiano Alexandre Bado de Lima e Outro

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

de Fabiano Alexandre Bado de Lima e Jeferson Aparecido Vianna, pela 

suposta prática do delito previsto no artigo 157, §2º, II e §2º - A, I do 
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Código Penal.

Compulsando os autos com a devida diligência, verifica-se que foram 

apresentadas as defesas prévias dos acusados, e, não restando 

configurada nenhuma das hipóteses de absolvição sumária disposta no 

art. 397 do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução 

para o dia 04 de outubro de 2018, às 14horas.

Na audiência serão inquiridas as testemunhas e interrogados os 

acusados.

Proceda-se a intimação do Ministério Público, dos acusados e das 

Defesas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 23 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 59463 Nr: 2014-48.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 Processo n°: 2014-48.2017.811.0108 (Código 59463)

Autor: Ministério Público Estadual

Réus: Junior Sales

AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista a certidão de tempestade inclusa, recebo a apelação 

interposta, nos seus regulares efeitos.

Apresentação das razões recursais, proceda-se a intimação do apelado 

para apresentar as contrarrazões, no prazo legal.

Por fim, cumpridas todas as formalidades necessárias, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo 

consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 16 de agosto de 2018.

MELISSA DE LIMA ARAÚJO

 Juíza de Direito em substituição

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 64818 Nr: 2164-92.2018.811.0108

 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: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO TERRA - 

OAB:17556

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, diante do preenchimento dos requisitos preconizados no 

art. 3º, § 12º, do Dec.-Lei nº 911/69, EXPEÇA-SE MANDADO DE BUSCA E 

APREENSÃO nos termos da decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível 

da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. Ressalto, que os atos de 

intimação e citação deverão ser praticados na ação de busca e 

apreensão, uma vez que o art. 3º, § 12º, do DL n. 911/69 confere a este 

juízo autorização apenas para realização da apreensão dos bens. DEFIRO 

os benefícios previstos no artigo 212 § 2º do Código de Processo 

Civil.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Lucas do Rio Verde p/ 

Tapurah/MT, 23 de agosto de 2018.GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE 

BARBOSAJuiz de Direito cooperador

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 60977 Nr: 2956-80.2017.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY SALES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 DIANTE DO EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR 

RUY SALES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, diarista, nascido aos 

25/08/1997, natural de Lucas do Rio Verde/MT, filho de Raimundo Nonato 

de Oliveira e de Sandra Maria Pereira Sales, cédula de identidade sob o nº 

28083776 SSP/MT e CPF nº 065.134.241-43, residente e domiciliado na 

Rua Espírito Santo, nº 351, Bairro Verde, no Município de Lucas do Rio 

Verde/MT, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, § 2º, incisos I e 

II, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos Código Penal, e artigo 

244-B do ECA, na forma do artigo 70, in fine, do CP.Dosimetria da pena de 

roubo majorado (FATO 1).Passo a aplicar as penas cabíveis de acordo 

com os critérios normativos do artigo 59, do CP. A culpabilidade é inerente 

ao tipo penal. Embora haja a notícia da prática de outros delitos, os autos 

não contam com os antecedentes, por tal razão deixo de valorá-los nesta 

fase. A conduta social do réu não pode ser aferida. A personalidade do 

acusado não foi extraída dos autos por ausência de prova técnica. Os 

motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do fato 

não favorecem o réu, pois agiu em concurso de pessoas e emprego de 

arma de fogo, que serão valoradas na terceira fase. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 55299 Nr: 2308-37.2016.811.0108

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPCDT-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edy Wilson Piccini - OAB:MT 

4.950

 Homologo a desistência recursal de fls. 146/148 para que surta os efeitos 

jurídicos e legais.

Certifique-se o cumprimento integral da sentença e arquivem-se os autos 

com as cautelas legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Tapurah/MT,23 de agosto de 2018.

Melissa de Lima Araújo

 Juíza de Direito

 Em Substituição Legal

Comarca da Terra Nova do Norte

Diretoria do Forúm

Edital

EDITAL N. 09/2018-DF

O Doutor Jean Paulo Leão Rufino, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Terra Nova do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para ciência dos interessados, a 

prorrogação das inscrições para o Processo Seletivo para 

Credenciamento de Fisioterapeuta, visando o preenchimento de 01 (uma) 

vaga para Fisioterapeuta, bem como formação de cadastro de reserva.

 .

 1. As inscrições do processo seletivo continuarão sendo realizadas 

gratuitamente no Fórum da Comarca de Terra Nova do Norte, na Av. 

Cloves Felício Vettorato, nº 1000, Centro, Terra Nova do Norte(MT), no 

período de 20/08/2018 à 21/09/2018, das 12horas às 18horas.

2. Todos os atos relativos ao presente Processo de Seleção, 

convocações, comunicados, resultados, serão disponibilizados no átrio do 

Fórum, no site do Tribunal de Justiça www.tj.mt.gov.br, ou publicados no 

Diário da Justiça Eletrônico. E, para que chegue ao conhecimento de 

todos, é expedido o presente Edital.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Terra Nova do Norte/MT, 20 de agosto de 201 8.

 Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino
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 Cod. Proc.: 56421 Nr: 942-66.2015.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA, LAURINDO DENIS 

FERRAZ RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORÊNCIO RODRIGUES DE FREITAS, MATEUS 

RODRIGUES DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, HELIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:OAB/MT Nº 

13911, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 13969, TIAGO 

XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 (...) Em face do exposto, REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, 

oposta por Florêncio Rodrigues de Freitas e Mateus Rodrigues de Freitas, 

em face de Debortolli e Rodrigues LTDA e delibero pelo prosseguimento 

regular do feito.Considerando os reiterados pedidos de nulidade das 

transferências realizadas nos imóveis de matrícula n. 436, 437, 439, 440, 

441, 442, 443, 444, 445 e 446 (fls. 287/306, fls. 449/473, fls. 490/499 e fls. 

626/637), INTIME-SE a parte executada para manifestar-se no que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Ante o petitório de fls. 

729/729-v, DETERMINO à Serventia do juízo para que expeça-se o 

mandado de avaliação dos bens penhorados nos autos.Após, INTIME-SE 

as partes para manifestação, no prazo exíguo de 15 (quinze) dias. 

CUMPRA-SE.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 22 de agosto de 

2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 58040 Nr: 388-97.2016.811.0085

 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: MARCOS RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484, RUSSIAN DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 19.016/A

 Processo nº: 388-97.2016.811.0085 (Código 58040)

Embargante: Marcos Rodrigues de Freitas

 Embargado: Debortolli e Rodrigues LTDA

Vistos.

Em que pese à manifestação de fls. 46/49, tem-se que se trata de pedido 

de reconsideração da decisão de fls. 30/30-v.

É certa a inexistência jurídica de “pedido de reconsideração” no 

ordenamento jurídico brasileiro em vigor, figura oriunda do direito 

comparado, inaplicável ao nosso sistema processual.

 Para se insurgir contra decisão judicial deve a parte se valer dos meios 

adequados, quais sejam recursos ou ação autônoma de impugnação. 

Tanto que eventual “pedido de reconsideração” não interrompe o prazo 

recursal, consoante remansosa jurisprudência dos tribunais superiores.

Todavia, não menos certa é a adoção, nos meios forenses, de tal 

expediente, objetivando a modificação de decisão judicial.

Isto posto, de acordo com as considerações supra, INDEFIRO o pedido de 

reconsideração, mantendo a decisão em voga, tal como foi proferida, 

devendo a parte se valer dos meios recursais cabíveis.

INTIME-SE a parte embargante para se manifestar no que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 22 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61309 Nr: 613-83.2017.811.0085

 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: MARCOS RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 Autos n° 613-83.2017.811.0085 (Código 61309)

Embargante: Marcos Rodrigues de Freitas

Embargado: Debortolli e Rodrigues LTDA

Vistos.

Conforme se observa do pedido inicial, a autora, ao argumento de não 

possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, 

pleiteou assistência judiciária gratuita, pedido que passo a analisar.

É sabido que os benefícios da assistência judiciária não devem ser 

concedidos de forma generalizada, sem qualquer embasamento fático. 

Ainda que a lei preveja apenas a afirmação nos autos da hipossuficiência 

pela pessoa natural, se os elementos do caderno processual evidenciam a 

falta dos pressupostos legais cabe ao juiz determinar a comprovação do 

que alega a parte requerente, à luz do artigo 99, §2º, do NCPC.

Isto posto, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovar nos autos a miserabilidade alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, procedam ao recolhimento de custas, 

sob pena de ser cancelada a distribuição do feito (NCPC §2º do art. 99 e 

art. 290).

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Terra Nova do Norte, 22 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61331 Nr: 626-82.2017.811.0085

 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: MARCOS RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e DETERMINO a reintegração de 

posse provisória em favor do embargante dos bens “Colheitadeira New 

Holland, modelo CR 9060, cor amarela – Plataforma de corte New Holland, 

modelo 35 pés, ano 2008 e Pulverizador Metalfor, Uniport 2500, cor verde, 

ano 2007”.EXPEÇA-SE o mandado liminar de reintegração de posse dos 

bens.Autorizo, desde já, a requisição de força policial para auxiliar no 

cumprimento da decisão liminar, caso houver obstáculo ao cumprimento do 

mandado pelo meirinho. Todavia, recomenda-se a máxima cautela no 

cumprimento do mandado, a fim de evitar situações de conflito.CITE-SE a 

parte embargada para contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma do art. 679 do NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 22 de agosto de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61292 Nr: 605-09.2017.811.0085

 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: OZÉIAS CAUREO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e DETERMINO a reintegração de 
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posse provisória em favor do embargante do bem “Trator John Deere 7810 

4x4, Série CQ 7810ª014156, cor verde”.EXPEÇA-SE o mandado liminar de 

reintegração de posse do bem.Autorizo, desde já, a requisição de força 

policial para auxiliar no cumprimento da decisão liminar, caso houver 

obstáculo ao cumprimento do mandado pelo meirinho. Todavia, 

recomenda-se a máxima cautela no cumprimento do mandado, a fim de 

evitar situações de conflito.CITE-SE a parte embargada para contestar o 

pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 679 do 

NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.Terra 

Nova do Norte, 22 de agosto de 2018.Jean Paulo Leão RufinoJuiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61188 Nr: 538-44.2017.811.0085

 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: MAURO RODRIGUES DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORTOLLI E RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT 5.179- O, RAFAEL XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 

13969, TIAGO XAVIER DE PAULA - OAB:OAB/MT 15473

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA BURATO - 

OAB:OAB/MT 18484

 Isto posto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR e DETERMINO a reintegração de 

posse provisória em favor do embargante do bem “CAR/S REBOQUE, 

SR/RANDON, ano/modelo 2000/2000, cor branca, placa 

KEC-1258”.EXPEÇA-SE o mandado liminar de reintegração de posse do 

bem.Autorizo, desde já, a requisição de força policial para auxiliar no 

cumprimento da decisão liminar, caso houver obstáculo ao cumprimento do 

mandado pelo meirinho. Todavia, recomenda-se a máxima cautela no 

cumprimento do mandado, a fim de evitar situações de conflito.CITE-SE a 

parte embargada para contestar o pedido, no prazo de 15 (quinze) dias, 

na forma do art. 679 do NCPC.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.Terra Nova do Norte, 22 de agosto de 2018.Jean Paulo 

Leão RufinoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 57114 Nr: 1330-66.2015.811.0085

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MEVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISA TEREZINHA VESZ - 

OAB:4987-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20.024/MT

 Vistos.

Em atendimento ao Ofício Circular n. 228/2018, promovendo a campanha 

Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a Secretaria de Vara CUMPRA 

in totum o determinado à fl. 42, expedindo o necessário com urgência.

Considerando a ausência temporária de profissional de assistência social 

credenciada nesta comarca, DETERMINO à Senhora Gestora Judiciária 

que oficie a Secretaria Municipal de Assistência Social para indicar um 

profissional dos quadros do município para a realização do estudo, 

conforme determinação retrocitada.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 62410 Nr: 1241-72.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR BOERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON JOSÉ TROMBETTA - 

OAB:11.419/MT

 Vistos.

Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual em face 

Edemar Boeri, imputando ao mesmo a prática, em tese, do delito capitulado 

no artigo 150, §1º e artigo 147, ambos do Código Penal c/c artigo 5º, inciso 

III e artigo 7º, incisos II, IV e V, ambos da Lei 11.340/06.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fls. 38/38-v.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 46/56.

Manifestação ministerial às fls. 57/58.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. No que diz respeito a preliminar arguida não vislumbro cristalina 

nos autos a ponto de reconhecê-la. De outro modo, observo que se 

confunde com o mérito, dependendo da instrução probatória para sua 

análise, razão pela qual deixo para examiná-la por ocasião da sentença.

Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, prova da 

materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos prestados na 

fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das causas 

ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 

15h00min, por ausência de vaga anterior na pauta.

Depreque-se a oitiva das testemunhas que eventualmente residirem fora 

dos limites territoriais desta comarca.

Ante o teor do Ofício Circular n.º 228/2018, promovendo a campanha 

Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a Secretaria de Vara cumpra 

com as determinações supramencionadas com a maior brevidade 

possível.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 53259 Nr: 412-96.2014.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL CARMINATTI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAX ALEI GOULART - 

OAB:OAB/MT Nº 8403

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o parquet imputa ao 

acusado Rafael Carminatti Ferreira a prática, em tese, do delito capitulado 

no artigo 129, §9º (quarta figura) do Código Penal c/c artigo 7º, incisos I e 

II da Lei 11.340/06 e artigo 28, caput (quinta figura) da Lei 11.343/06.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fl. 45.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 78/79.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 17/10/2018, às 

17h10min, por ausência de vaga anterior na pauta.

Depreque-se a oitiva das testemunhas que eventualmente residirem fora 

dos limites territoriais desta comarca.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 61585 Nr: 777-48.2017.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LEANDRO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO BUENO PEDROZA - 

OAB:OAB/MT 21.797

 Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que o parquet imputa ao 

acusado Jose Leandro Alves a prática, em tese, do delito capitulado no 
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artigo 129, do Código Penal c/c artigo 5º, incisos II e III e artigo 7º, inciso I, 

ambos da Lei 11.340/06.

A denúncia foi recebida, conforme decisão de fls. 32/32-v.

Citado, o acusado apresentou defesa preliminar às fls. 42/43.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório.

 Decido.

Pois bem. Verifico estarem presentes o fumus commissi delicti, ou seja, 

prova da materialidade e indícios de autoria, conforme depoimentos 

prestados na fase policial. Portanto, não estão presentes quaisquer das 

causas ensejadoras da absolvição sumária prevista no art. 397 do CPP.

Por derradeiro, designo a audiência de instrução para o dia 06/11/2018, às 

14h30min, por ausência de vaga anterior na pauta.

Depreque-se a oitiva das testemunhas que eventualmente residirem fora 

dos limites territoriais desta comarca.

Cientifique-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 36077 Nr: 303-58.2009.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO MARIA DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO AURÉLIO CARDOSO - 

OAB:OAB/MT 18700-O

 (...) De rigor, assim, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, em decorrência da pena virtualmente a ser aplicada no 

presente caso.Posto isto, em razão da falta de interesse processual, 

declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do indiciado João Maria de Camargo, 

devidamente qualificados nos autos, com relação ao delito capitulado no 

artigo 129, § 9º, do Código Penal.Ciência ao Ministério Público 

Estadual.P.R.I.C.Expeça-se certidão em favor do(a) advogado(a) 

nomeado(a), no importe de 05 (cinco) URH, a fim de que possa cobrar os 

honorários arbitrados junto ao Estado de Mato Grosso.Ante o teor do 

Ofício Circular n.º 228/2018, promovendo a campanha Justiça pela Paz em 

Casa, DETERMINO que a Secretaria de Vara cumpra com as 

determinações supramencionadas com a maior brevidade possível.Após o 

trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de praxe.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 39833 Nr: 907-48.2011.811.0085

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ANTONIO GOMES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO PEREIRA DE SOUZA - 

OAB:OAB/MT Nº 13911

 Vistos.

Levando-se em consideração que a acusação apresentou MEMORIAIS 

ESCRITOS às fls. 97/104, INTIME-SE, derradeiramente, o acusado Tiago 

Antonio Gomes de Araújo, por seu advogado para apresentar as 

alegações finais, no prazo legal.

Ante o teor do Ofício Circular n.º 228/2018, promovendo a campanha 

Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a Secretaria de Vara cumpra 

com as determinações supramencionadas com a maior brevidade 

possível.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 59190 Nr: 978-74.2016.811.0085

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MSSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GUEDES CARRARA - 

OAB:OAB/MT-14.865

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 38 no tocante ao apensamento dos autos, eis que 

trata-se de procedimento cautelar, tornando-se inviável a análise em 

conjunto, ao passo que poderá as mesmas serem revistas, cassadas ou 

substituídas a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado da ação 

principal.

Ante o teor da certidão de fl. 39, em consonância com a cota ministerial de 

fl. 38, MANTENHO as medidas protetivas deferidas em favor da 

requerente às fls. 12/13-v, devendo os autos aguardarem em cartório pelo 

prazo de 02 (dois) meses e, após transcurso do prazo, INTIME-SE 

pessoalmente a suposta vítima, para que informe nos autos a necessidade 

de manutenção das medidas ou aplicação de outras, sendo o silêncio 

interpretado como desinteresse.

Após, DÊ-SE vistas dos autos ao representante do Ministério Público para 

se manifestar no que entender de direito.

Considerando o teor do Ofício Circular n.º 228/2018, promovendo a 

campanha Justiça pela Paz em Casa, DETERMINO que a Secretaria de 

Vara cumpra com as determinações supramencionadas com a maior 

brevidade possível

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público e ao Advogado constituído.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51950 Nr: 126-79.2013.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acelino Ramos Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio o Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto, OAB/MT nº 11.269, para a 

defesa do réu ACELINO RAMOS FILHO.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar ALEGAÇÕES 

FINAIS, no prazo legal, a contar da data da manifestação de interesse no 

encargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58364 Nr: 427-21.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Arcebispo de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O

 Vistos, etc.

NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio o Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart Netto, OAB/MT nº 11.269, para a 

defesa do réu ODAIR ARCEBISPO DE MORAES.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar ALEGAÇÕES 

FINAIS, no prazo legal, a contar da data da manifestação de interesse no 

encargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64908 Nr: 834-56.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Wilson Freitas Ferraz, Romário da Silva 

Souza, Victor Barcelo Assis Tomas, Luiz Felipe Prates Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 [...]Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, 

INDEFIRO o pedido de restituição formulado pelo requerente.Não havendo 

recurso, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de estilo.III – DO 

PEDIDO DE ACAUTELAMENTO DE OBJETO APREENDIDO EM FAVOR DO 

MUNICÍPIOConforme manifestação ministerial à fl. 394, DETERMINO seja 

intimado o Município para indicar de forma clara e precisa qual órgão irá 

utilizar o veículo SAVEIRO, marca VOLKWAGEM, cor BRANCA, 

ano/modelo 2017/2018, placa QNH-2019, município Xinguará/PA, chassi 

9BWKB45U6JP071515, e qual será a finalidade de cada um deles, no 

prazo de 10 (dez) dias.Findo o referido prazo, com ou sem manifestação 

do Município, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.IV – DAS DEMAIS 

DETERMINAÇÕESConforme dispõe Capítulo III, Seção 6, art. 705 da 

CNGC/MT, os incidentes de restituição de objetos apreendidos serão 

autuados em apartados por dependência aos autos principais:Art. 705. As 

questões incidentais que devam ser processadas em autos apartados por 

exigência legal (v.g.: exceções; declaração de insanidade mental ou 

dependência toxicológica; restituição de objetos apreendidos; 

interceptação telefônica; impugnação ao valor da causa; impugnação a 

pedido de justiça gratuita; habilitação de crédito em inventário; remoção de 

inventariante etc.) serão distribuídas por[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64908 Nr: 834-56.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Wilson Freitas Ferraz, Romário da Silva 

Souza, Victor Barcelo Assis Tomas, Luiz Felipe Prates Aquino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O, Hudson Luiz de Oliveira - OAB:21613, LIOMAR 

SANTOS DE ALMEIDA - OAB:21001/O

 [...]DESPACHO – RECEBIMENTO DE DENÚNCIAVistos, etc.1 – Recebo a 

denúncia por vislumbrar a satisfação dos requisitos do art. 41 do Código 

de Processo Penal e a ausência das hipóteses do art. 395 do CPP.2 – 

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, devendo constar no mandado que na resposta o acusado 

poderá arguir preliminares e alegar tudo que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, até o máximo legal correspondente ao rito cabível, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (art. 

396-A do Código de Processo Penal).3 - O acusado deverá ser advertido 

que, transcorrido o prazo acima sem manifestação, será decretada sua 

revelia na forma do art. 367 do CPP, situação em que não será ouvido no 

processo, bem como não será intimado de atos posteriores, até sentença 

penal. Podendo, inclusive, ser decretada sua prisão nos casos em que 

não for encontrado para intimações.4 – No ato da citação deverá o Oficial 

de Justiça certificar se o réu possui condições financeiras de se defender 

no processo. Não apresentada a resposta no prazo legal ou não 

constituindo o acusado um defensor, desde já nomeio o d. Defensor 

Público desta Comarca para atuar em favor do réu hipossuficiente, 

devendo a Secretaria remeter os autos para a resposta à acusação na 

forma do art. 396-A do CPP.5 – Havendo apreensão de armamento ou 

substâncias entorpecentes nos autos, deverá a defesa requerer na 

resposta à acusação eventual complemento de prova, sob pena de 

preclusão, visto que após esta fase processual será determinada a 

destinação dos bens apreendidos, de forma a evitar sua guarda 

desnecessária no Fórum/Delegacia.6 – Determino à Secretaria do Juízo 

que junte aos autos informações de antecedentes extraídas do Sistema 

Apolo.7 – Comunique-se o recebimento da denúncia ao Distribuidor[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59247 Nr: 49791-59.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Isaias Crescêncio da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Davi Ferreira de Paula - 

OAB:19.193/MT

 Em cumprimento ao Artigo 8º da Ordem de Serviço nº 01/2017- Vila Bela, 

procedo com a INTIMAÇÃO do advogado do denunciado acerca da r. 

sentença de fls. 185/189, bem como, para informar que o denunciado 

declarou que deseja recorrer da sentença, conforme certidão de fls. 197. 

SENTENÇA: "(...) IV – DISPOSITIVO: 34. Por todo o exposto, julgo 

PROCEDENTE a denúncia e CONDENO ISAÍAS CRESCÊNCIO DA SILVA 

como incurso nas sanções previstas no art. 147, caput, do Código Penal e 

art. 21 da Lei 3.688/1941 (Lei das Contravenções Penais) c/c Lei 

11.340/2006 e nas disposições do art. 70 do Estatuto Penal Repressivo. 

(...) V.3 – DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. 51.A aplicação da regra 

prevista no art. 69 do Código Penal resulta na somatória das penas acima 

fixadas totalizando, portanto, uma PENA FINAL DE 02 meses e 10 dias de 

detenção e 10 dias-multa e 01 mês e 05 dias de prisão simples e 10 

dias-multa, as quais torno definitivas neste patamar, diante de qualquer 

outra causa de aumento ou diminuição da pena. 52.Regime de pena: diante 

do quantum de pena aplicada e tratando-se de condenado tecnicamente 

primário, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, fixo o 

regime inicialmente aberto para o cumprimento da reprimenda. (...) 59.Por 

fim, com relação ao pedido de arquivamento e conexão das medidas 

protetivas postas em desfavor do acusado, verifico que não assiste razão 

a defesa, uma vez que cabe somente à vítima a desistência da medidas 

protetivas, além de não haver qualquer interligação entre às ações penais 

em andamento, ainda que as partes sejam as mesmas, pois tratam-se de 

fatos totalmente diferente, cujas infrações não foram praticadas nas 

mesmas circunstancias a ponto de reconhecer a conexão entre elas a 

ponto de reuni-as. Assim, INDEFIRO o pedido de fls. 176/177. Publique-se, 

registre-se e intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60022 Nr: 50208-12.2016.811.0077

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jonas Profeta da Cruz Almeida, Ilton Profeta da Cruz, 

Lourenço Profeta da Cruz, Vanilton Profeta da Cruz, Josimeire Profeta da 
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Cruz, Joacy Profeta da Cruz, Nadia Profeta da Cruz Dias, Juventina Cruz 

de França, Kelly Regina Cruz de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Profeta da Cruz, Luciene 

Profeta da Cruz, Jonil Profeta da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Moreira Rodrigues - 

OAB:21494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos, etc.

 1- Desentranhe-se a carta precatória devolvida sem cumprimento às fls. 

68/74, e entregue-se a carta precatória de fls. 67 para que a parte autora 

efetue a distribuição diretamente no PJe do juízo deprecado, conforme 

orientação da CGJ-TJRO.

 A parte autora deverá comprovar nos autos a distribuição da carta 

precatória.

 2- Cumpram-se as demais disposições da decisão de fls. 65.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63416 Nr: 41-20.2018.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de José Profeta da Cruz, Joacy Profeta da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Moreira Rodrigues - 

OAB:21494

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A

 DECISÃO

Vistos, etc.

 Intime-se a parte autora para dar cumprimento integral à decisão de fls. 39 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65458 Nr: 1175-82.2018.811.0077

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VFL, BRdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regiane da Silva Vieira - 

OAB:22517/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de adoção c/c guarda c/c destituição do poder familiar, 

proposta por VADENILTA FERNANDES LEITE e BASILIO ROSA DE 

OLIVEIRA em desfavor da mãe biológica LUDIVINA RODRIGUES CEBALHO, 

objetivando a destituição do poder familiar e a adoção das adolescentes 

gêmeas LUCIANA RODRIGUES CEBALHO e LUDIMILA RODRIGUES 

CEBALHO, as quais convivem com os autores desde os 07 dias de idade 

e atualmente têm 13 anos de idade.

DA GUARDA PROVISÓRIA

Analisando a vasta documentação juntada aos autos, que comprova que 

as menores estão sob a posse de fato dos autores há vários anos, razão 

pela qual, visando regularizar a situação, DEFIRO A GUARDA 

PROVISÓRIA das menores aos autores, devendo ser lavrados os 

respectivos termos de guarda provisória.

DO ENDEREÇO DA GENITORA

Em consulta aos sistemas INFOJUD e SIEL, obtive o endereço atualizado 

da genitora, onde deverá ser citada.

DO ESTUDO PSICOSSOCIAL

Com fulcro no art. 157, §1º, do ECA, determino a realização de estudo 

psicossocial na residência dos autores (em Vila Bela) e na residência da 

genitora (em Cáceres), a ser realizada pela equipe multidisciplinar 

credenciada do Fórum, no prazo de 20 (vinte) dias, ouvindo-se também as 

adolescentes.

DA AUDIÊNCIA E DEMAIS DETERMINAÇÕES

Designo audiência de instrução para o dia 06/12/2018, às 09h00min, para 

depoimento pessoal dos autores e da genitora, para colheita do 

consentimento das adolescentes e oitiva das testemunhas arroladas na 

inicial e eventuais testemunhas arroladas na defesa.

Intimem-se pessoalmente nos endereços indicados e nos endereços que 

ora junto aos autos, por se tratar de advogado dativo.

Intimem-se Ministério Público e a advogada dativa, por meio de publicação 

no Dje.

EXPEÇA-SE carta precatória para citação da genitora nos endereços que 

ora junto aos autos em Cáceres/MT, para apresentar resposta escrita no 

prazo de 10 (dez) dias, juntando documentos e arrolando testemunhas. 

Depreque-se também a realização do estudo psicossocial na residência 

da genitora.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51930 Nr: 101-66.2013.811.0077

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Felix Amarilha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data elaborei novo cálculo de pena a cumprir e, não havendo 

manifestação da defesa quanto aos apontamentos do parquet na petição 

de fls. 439/446, dê-se vistas à advogada do recuperando para que se 

manifeste, bem como quanto aos cálculo anexo a essa decisão.Após, 

voltem conclusos para nova análise e homologação.O recuperando 

alcançará o requisito objetivo para progressão de regime em 

06/01/2019.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65448 Nr: 1167-08.2018.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSdA, JKdSA, MBdA, MBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DPdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Vista à parte autora sobre depósito realizado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 56022 Nr: 418-93.2015.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nildo Bernardes de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT, Ramão Wilson Junior - OAB:11702/MT

 O recuperando irá residir e trabalhar no local: Agropecuária Prudente, 

Tabaporã/MT, telefone da fazenda (66) 99973-0573 (Sérgio – 

administrador). Obs: o endereço que consta na carteira de trabalho é o da 

sede da empresa, mas o recuperando irá trabalhar na localidade acima.

A competência em sede de Execução Penal é do juízo do local da unidade 

prisional onde se encontra o reeducando preso em regime fechado ou, se 

em regime mais brando, do local de sua residência, em razão da 

necessária proximidade do Juízo para a adequada realização dos atos 

executivos destinados à ressocialização.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, “independem de anuência do juízo 

destinatário as transferências dos reeducandos que estiverem cumprindo 

pena em regime semiaberto e aberto” (art. 1.440, §4º, da CNGC-TJMT).

Tendo em vista a informação acerca da atual prisão/residência do 

apenado na Comarca de Tabaporã/MT, conforme noticiado nos autos, 

determino a transferência da execução da pena para aquela Comarca, na 

forma do art. 66, V, “g” da Lei nº 7.210/84.

Remetam-se os autos ao juízo destinatário, com as baixas e anotações de 

estilo.

Deixo de analisar os pedidos pendentes, em razão do declínio da 

competência, deixando a apreciação para o novo juízo da execução

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 31431 Nr: 731-93.2011.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dario Carmo Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PASCHOAL CREMA - 

OAB:19499/O

 Vistos, etc.

EXPEÇA-SE carta precatória para fiscalização das condições impostas 

pelo acórdão de fls. 181/186 e alvará de soltura de fls. 187v, bem como 

para interrogatório do acusado no endereço de fls. 246, em Barra do 

Bugres/MT.

EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva da vítima Valdevino em 

Chupinguaia/RO, conforme endereço de fls. 254.

EXPEÇA-SE carta precatória para oitiva da testemunha Gilmar em Pontes e 

Lacerda/MT, conforme endereço de fls. 255 (juntar na carta precatória 

cópia da manifestação do MP com as direções para chegar até o local na 

zona rural).

A testemunha policial Túlio Gadotti já foi ouvida na comarca de Porto 

Esperidião/MT.

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para oitiva da testemunha 

Anealdo Ferreira Nunes no dia 27/09/2018, às 09h30min, devendo ser 

intimada no endereço de fls. 255.

Intimem-se MP e Defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58669 Nr: 550-19.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gisele Neves Sampaio de Souza, Francisco 

Marcio do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da suspensão 

condicional do processo, conforme determinado no acórdão.

Desde já designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo no dia 13/09/2018, às 13h00min.

Intimem-se o réu e a defesa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62367 Nr: 1221-08.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Henrique da Silva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paschoal Crema - 

OAB:19499-O

 Vistos, etc.

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.

DOS BENS APREENDIDOS

-ARMAS DE FOGO: Determino a remessa do armamento ao Comando do 

Exército, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou 

às Forças Armadas, na forma do art. 25 da Lei 10.826/2003, 

regulamentado pelo art. 65 do Decreto 5.123/2004, na redação dada pelo 

Decreto 8.938/2016. Comunique-se à Direção do Foro ou Autoridade 

Policial para cumprimento, certificando-se nos autos.

DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/09/2018, às 

10h00min.

Intimem-se o réu, vítimas, testemunhas, Ministério Público e Defesa.

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): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51878 Nr: 41-93.2013.811.0077

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: São José S/A Agrícola e Pastoril

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Reinaldo Feilipe Santiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Guilherme Costa 

Salazar - OAB:11.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júlia Daibert Rocha - OAB:MG 

142.563

 Vistos, etc.

NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO

Considerando a suspensão das atividades do núcleo da Defensoria 

Pública nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG; e com 

objetivo de salvaguardar a defesa dos necessitados e os princípios 

constitucionais de acesso, distribuição da Justiça e celeridade na 

prestação jurisdicional, com fundamento no art. 298 da CNGC-TJMT 

nomeio a Dra. Júlia Daibert Rocha, OAB/MG 142.563, para a defesa do réu 

REINALDO FEILIPE SANTIAGO.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da OAB/MT (art. 

303 da CNGC-TJMT).

A Secretaria deverá incluir esta nomeação no relatório semestral a que 

alude o art. 306 da CNGC-TJMT.

Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo nomeado 

para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na nomeação 

no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a intimação.

Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação no DJe, 

pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).

Em caso de interesse na nomeação, deverá apresentar CONTESTAÇÃO, 

no prazo legal, a contar da data da manifestação de interesse no encargo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30046 Nr: 1145-28.2010.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ananias Delgado de Carvalho, Kerson Lucas 

Chaves Barbosa, Ednaudo Souza Vieira, Marcelo Rodrigues do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alinor Sena Rodrigues - 

OAB:11453 -A, JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - 

OAB:11269/O, Juliana Rafaella Soares Nava - OAB:13358, Obadias 

Coutinho dos Reis - OAB:7877/MT

 (...).DO PROSSEGUIMENTO DO FEITOProsseguirá a ação penal nestes 

autos com relação aos demais acusados, aos quais, em razão da 

suspensão das atividades da Defensoria Pública nesta Comarca, nomeio 

os seguintes advogados dativos:KERSON LUCAS CHAVES: Dr. Alinor 

Sena Rodrigues;MARCELO RODRIGUES DO PRADO: Dr. Obadias Coutinho 

dos Reis;EDNALDO SOUZA VIEIRA: Dr. Joaquim Luiz Berger Goulart 

Netto.Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o 

trabalho desempenhado e de acordo com a tabela de honorários da 

OAB/MT (art. 303 da CNGC-TJMT).A Secretaria deverá incluir esta 

nomeação no relatório semestral a que alude o art. 306 da 

CNGC-TJMT.Intime-se, excepcionalmente por telefone, o advogado dativo 

nomeado para que assuma o compromisso ou aponte o desinteresse na 

nomeação no prazo de 05 (cinco) dias, certificando-se nos autos a 

intimação.Fica ciente de que as próximas intimações serão via publicação 

no DJe, pois “ao advogado nomeado para o munus público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos” (art. 299 da 

CNGC-TJMT).DA VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ALEGAÇÕES 

FINAISApós o devido desmembramento do feito, dê-se vista ao Ministério 
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Público para alegações finais com relação aos réus KERSON, MARCELO e 

EDNALDO.Após, dê-se vistas sucessivas aos advogados dativos para 

apresentar alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64984 Nr: 870-98.2018.811.0077

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 DESPACHO

Vistos, etc.

Diante da suspensão das atividades do Núcleo da Defensoria Pública 

nesta Comarca, por meio da Portaria nº 779/2017/DPG, nomeio o Dr. 

Fernando Henrique Viola de Almeida, OAB/SP nº 355024, para patrocinar 

a defesa do representado nos autos.

Os honorários advocatícios serão arbitrados ao final, conforme o trabalho 

desempenhado e de acordo com a tabela de honorários atualizada da 

OAB/MT.

Intime-se o causídico nomeado para que assuma o compromisso, 

manifestando-se no prazo de 15 (quinze) dias, ou aponte o desinteresse 

no encargo no mesmo prazo.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64984 Nr: 870-98.2018.811.0077

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJdSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Henrique Viola de 

Almeida - OAB:355.024/SP

 [...]DECISÃOVistos, etc.Trata-se de representação pela aplicação de 

medidas protetivas visando garantir a integridade física e moral da vítima 

Conceição da Silva Cesarinho, com base na Lei nº 11.340/06, em desfavor 

do representando Geraldo Juliano da Silva Jesus, ambos qualificados nos 

autos.Perante a autoridade policial a vítima narrou, em apertada síntese, 

que sofreu agressão física e psicológica do seu ex-companheiro, ora 

representado.É o breve relato. Fundamento e decido.O § 8º do artigo 226 

da Constituição Federal prevê que:“§ 8º - O Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.”Esse 

modelo político ideológico de proteção contra a violência no âmbito da 

relação doméstica foi integrado pelo disposto na Lei n. 11.340/2006, o qual 

prevê uma série de medidas com a finalidade de eliminar todas as formas 

de discriminação contra as mulheres, prevenindo, punindo e com o 

objetivo de erradicar esse tipo de agressão.No presente caso, resta 

configurada a situação de iminente risco de violência psicológica e/ou 

física decorrente da relação que existiu entre a ofendida e o agressor, o 

que demanda uma atuação enérgica de forma a demonstrar que o Estado 

brasileiro não aceita nenhuma forma de agressão contra a 

mulher.Portanto, em casos como o presente é imperioso que as medidas 

sejam deferidas[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 25123 Nr: 488-91.2007.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Luiz Farias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Dê-se vistas ao Ministério Público para diligenciar quanto ao endereço das 

testemunhas Marcos Chaves e João Luiz Poquiviqui.

Expeça-se Carta Precatória à Comarca de Pontes e Lacerda para oitiva da 

testemunha de acusação Ednei Almeida Rodrigues, no endereço indicado 

pelo Oficial de Justiça às fls. 267.

Após, conclusos para designar audiência para oitiva das demais 

testemunhas e interrogatório do réu, consignando que a testemunha 

Vegas Lopes Vieira deverá ser conduzida coercitivamente.

Cobre-se a devolução da Carta Precatória já expedida.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 65511 Nr: 1198-28.2018.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edna Maria dos Santos França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4.840-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita.

1- Considerando que neste tipo de ação não há possiblidade de acordo em 

audiência de conciliação, cite-se a parte ré no endereço mencionado na 

inicial, para apresentar resposta, com as advertências legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59693 Nr: 50029-78.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Assi Tozzatti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tadeu Múcio Galvão 

Marques Vallim - OAB:MT/4.717

 [...]f) à legislação aplicada aos fatos (e à mera citação de legislações 

posteriores com o fim de demonstrar comparativamente eventuais 

(in)alterações nos dispositivos legais);g) à utilização da metodologia da 

Valoração do Dano Ambiental (VCP) (e ao fato de que será valorada por 

ocasião da sentença, valendo-se dos argumentos e provas produzidas 

por ambas as partes);h) à alegação de omissão da decisão por não ter 

analisado a obrigação instituída pela Lei Federal 9.985/2000 (pois os 

embargos de declaração foram acolhidos para sanar a omissão e apreciar 

a matéria, acrescentando fundamentação à decisão de organização e 

saneamento do processo, sem alterar seu desfecho).Desse modo, 

verifico que em razão do julgamento dos embargos de declaração de fls. 

612/614 pela decisão de fls. 669/673, o pedido de esclarecimentos e 

ajustes de fls.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 59690 Nr: 50025-41.2016.811.0077

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antônio Assi Tozzatti, Jasmim 

Agropecuária, Eliseu Lemos Padilha, Maria Eliane Aymone Padilha, 

RUBI-Assessoria e Participações

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carina Cristina França Soares - 

OAB:17.659/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Rafaella - 

OAB:13.358/MT, Licínio Carpinelli Stefani - OAB:12806/MT, Luis 

Rodolfo de Faria Figueiredo - OAB:11520/MT, Maurício Barrios 

Junior - OAB:16640-MT, TADEU MUCIO GALVÃO MARQUES VALLIM - 

OAB:4.717/MT, Tadeu Múcio Galvão Marques Vallim - OAB:MT/4.717

 [...]f) à legislação aplicada aos fatos (e à mera citação de legislações 

posteriores com o fim de demonstrar comparativamente eventuais 

(in)alterações nos dispositivos legais);g) à utilização da metodologia da 
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Valoração do Dano Ambiental (VCP) (e ao fato de que será valorada por 

ocasião da sentença, valendo-se dos argumentos e provas produzidas 

por ambas as partes);h) à alegação de omissão da decisão por não ter [...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 54453 Nr: 982-09.2014.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eulásio da Silva Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 Vistos, etc.

Considerando o teor do acórdão, que determinou a restituição do dinheiro 

apreendido com o acusado, determino a restituição, expedindo-se alvará.

Todavia, considerando que houve condenação do acusado ao pagamento 

de pena de multa, determino a remessa dos autos ao Contador para 

calcular a pena de multa.

O valor apreendido deverá ser utilizado para pagamento da pena de multa, 

mediante expedição da guia competente.

Caso haja valor remanescente, este deverá ser devolvido ao acusado, 

mediante alvará.

Caso ainda haja débito remanescente, intime-se para pagamento e, não 

sendo feito, expeça-se a certidão de débito, encaminhando para 

cobrança.

Cumpram-se as demais determinações da sentença e arquive-se, com 

baixa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010118-54.2015.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE DE SOUZA RAMOS IBANEZ (EXEQUENTE)

ANDRE HENRIQUE BARBOSA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E 

FAZENDA PÚBLICA NÚMERO DO PROCESSO: 8010118-54.2015.8.11.0077 

CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) POLO ATIVO: Nome: 

JAQUELINE DE SOUZA RAMOS IBANEZ Endereço: Rua TRAVESSA DO 

PALÁCIO, 630, CENTRO, VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE - MT - 

CEP: 78245-000 POLO PASSIVO: Nome: TELEFONICA BRASIL S.A 

Endereço: Avenida EGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1376, BAIRRO 

CIDADE MONÇÕES, SÃO PAULO - SP - CEP: 04571-936 DESPACHO 

Vistos, etc. 1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 2- 

Intime-se o devedor, por meio de seu advogado ou, não havendo, 

pessoalmente, para pagamento do valor apurado, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de pagamento de multa e honorários advocatícios, cada um 

no montante de 10% sobre o total, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Faça consignar que, decorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, seus embargos, na forma do art. 52, IX, da 

Lei 9.099/95. 3- Expeça-se o necessário. VILA BELA DA SANTÍSSIMA 

TRINDADE/MT, 24 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE MORAES Juiz 

Substituto

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000003-25.2017.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI GOMES DE ARAUJO (EXEQUENTE)

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Ozana Baptista Gusmão (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 1000003-25.2017.8.11.0077. EXEQUENTE: JURACI GOMES DE 

ARAUJO EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Vista ao exequente para dizer se o depósito 

corrresponde ao total da execução, prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção da execução pelo cumprimento da obrigação. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58402 Nr: 458-41.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Araujo, Roger Silva Magalhães, 

Antonio Souza de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4.840-B/MT

 Vistos, etc.

CHAMO O FEITO À ORDEM

1- Trata-se de TCO em desfavor de MAURO DE ARAÚJO, ROGER SILVA 

MAGALHÃES e ANTONIO SOUZA DE SANTANA.

Contudo, às fls. 81v foi determinado o desmembramento com relação ao 

réu MAURO DE ARAÚJO, visto que não possui elementos subjetivos 

favoráveis à propositura da transação penal.

Não há notícia do cumprimento desta determinação, portanto, CUMPRA-SE, 

caso já não tenha sido desmembrado, e CERTIFIQUE-SE o cumprimento.

2- OFICIE-SE ao Juizado Especial Criminal de Pontes e Lacerda/MT 

cobrando a devolução da carta precatória de fls. 86 (Código 159450) 

DEVIDAMENTE CUMPRIDA.

3- Apesar de a Defesa do réu Antonio Souza de Santana já ter feito dois 

pedidos de restituição do veículo apreendido carreta Volvo N10 XHT cor 

branca, placa KSA-4241, até a presente data o Ministério Público não se 

manifestou.

Assim, DETERMINO vista ao Ministério Público para se manifestar sobre o 

pedido de restituição.

4- CUMPRA-SE, na ordem determinada, com urgência, ante o risco de 

prescrição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58402 Nr: 458-41.2016.811.0077

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro de Araujo, Roger Silva Magalhães, 

Antonio Souza de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Waldeci Leles Martins - 

OAB:4.840-B/MT

 Certifique-se quanto ao andamento da carta precatória, cobrando sua 

devolução.

Caso não tenha sido remetida, expeça-se outra, para que o juizo 

deprecado ofereça proposta d tansação penal em audiência preliminar.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000034-11.2018.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (ADVOGADO(A))

GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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SUZANA MURTINHO SANTANA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DECISÃO 

Processo: 1000034-11.2018.8.11.0077. EXEQUENTE: GRACIELE CRISTINA 

ROMERO MUNHOZ EXECUTADO: SUZANA MURTINHO SANTANA Vistos, 

etc. Trata-se de execução de título executivo extrajudicial, referente a 

honorários advocatícios contratuais, os quais têm natureza de débito 

alimentar, conforme art. 85, §14, do Código de Processo Civil. Desse 

modo, por se tratar de débito alimentar, não incide a impenhorabilidade dos 

proventos, conforme regra expressa prevista no art. 833, §2º, do Código 

de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o pedido da exequente e 

determino a expedição de ofício à fonte pagadora da executada - 

Município de Vila Bela da Santíssima Trindade - para que proceda ao 

desconto mensal em folha de pagamento do valor do débito, até o limite do 

crédito, atualmente em R$ 4.535,62 (valor histórico + honorários 

advocatícios da execução). Saliento que a somatória do desconto mensal 

ora determinado mais os descontos de eventuais empréstimos ou outros 

descontos consignados em folha de pagamento não poderá ultrapassar o 

limite legal de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais da 

executada. Em inexistência de margem consignável, deverá o débito 

permanecer anotado para, em caso de posterior liberação de margem 

consignável, ser incluído em folha de pagamento. O valor descontado 

deverá ser depositado diretamente na conta bancária indicada pela 

exequente, incumbindo à exequente informar mensalmente os valores 

recebidos, juntando documentação comprobatória. VILA BELA DA 

SANTÍSSIMA TRINDADE, 23 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010056-77.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

JOICE BITENCPOURT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE SENTENÇA 

Processo: 8010056-77.2016.8.11.0077. REQUERENTE: JOICE 

BITENCPOURT REQUERIDO: VIVO 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, razão pela qual, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito se encontra devidamente instruído para julgamento. 

FUNDAMENTO E DECIDO Ausentes questões preliminares, passo à análise 

do mérito. Não assiste razão a parte reclamante. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil 

Brasileiro. Neste sentido é a doutrina: “O Juiz não pode desprezar as 

regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A pretensão da parte autora é a declaração de inexistência de 

debito e indenização por danos morais por suposta cobrança indevida no 

valor de R$ 109,56 (cento e nove reais e cinquenta e seis centavos), 

negando qualquer vinculo com a empresa promovida. Requer ainda, os 

benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova, e exclusão do 

registro junto aos órgãos de proteção ao credito. Antes de tudo, cumpre 

esclarecer que a relação tratada nos autos é de consumo, devendo incidir 

ao caso todos os princípios e normas do Código de Defesa do 

Consumidor. Para infirmar seu direito acosta aos autos extrato contendo a 

negativação, emitido pelos órgãos responsáveis (SPC/SERASA/SCPC) – ID 

5453867. A parte ré, em sua contestação, arguiu que agiu em pleno 

exercício regular de direito, que os serviços foram devidamente 

contratados entre as partes, e que a inadimplência da parte promovente 

ensejou a restrição junto aos órgãos de proteção ao credito contestada 

pelo autor. Que houve pagamento de diversas faturas e deixou de pagar 

as demais, pois juntou telas e relatório de utilização desde a ativação da 

linha em 12/06/2014 até 23/12/2016 provando a contratação da autora, 

deixando de pagar as que ensejaram a restrição. Em resposta a 

contestação a parte autora impugnou o documento (contrato) junto pela ré 

por estar em nome de pessoa estranha a relação consumerista (Lourdes 

Maria de Alvarenga). Priorizando o julgamento de mérito, e compreendendo 

que a juntada do referido documento pudesse ser mero erro material, por 

determinação do juízo houve intimação do promovido, bem como respeitou 

ampla defesa e contraditório, vez que a autora também se manifestou, e 

após, juntou as telas que consubstanciam esta decisão. A parte ré juntou 

ao processo documentação probatória da contratação de seus serviços 

numero de contrato 0217685426, linha 65996340817, demonstrando o 

vinculo entre as partes na relação consumerista: faturas em nome da 

autora, relatório de utilização compatível com o perfil da autora, telas com 

diversos registros referente a linha em nome da autora, e destas 

depreende-se o nome da autora, numero de contrato, bloqueios e 

desbloqueios após pagamento de fatura, relatórios de pagamento. Assim 

não se sustenta a tese de desconhecimento. Provou que existe a relação 

entre as partes. Ora, não é pratica usual nas denominadas “verdadeiras 

fraudes”, que o suposto fraudador venha adimplindo com diversos 

pagamentos, e após longo tempo (mais de dois anos no presente caso) de 

uso da linha simplesmente deixe de quitar uma fatura. Incontroverso que 

fraudador não paga conta, e sim realiza golpes e se vale destes. Ou seja, 

o presente caso não se amolda em condutas fraudulentas. Concluo, 

desnecessária a produção de prova pericial, porquanto a analise em 

conjunto das provas levantadas pelo promovido apontam para uma legitima 

contratação. Assim, não tendo a parte promovente comprovado que 

procedeu a quitação do debito, tenho que a negativação é medida legal. 

Até porque, em peça vestibular a requerente NEGA O VINCULO COM A 

EMPRESA, porem tal alegação NÃO CORRESPONDE COM A VERDADE 

DOS FATOS. Todas as informações correspondem aos documentos 

juntados na exordial e na defesa, sendo incontroverso a contratação dos 

serviços, a utilização e o não pagamento. Outrossim, é interessante 

ressaltarmos que o dano moral será o abalo sofrido pela vítima, que cause 

transtorno considerável a sua moral, tanto no âmbito social, quanto no 

pessoal, ou seja, para que se possa falar em dano moral, não basta o 

simples desapontamento ou dissabor. Para que haja o dever de indenizar, 

é necessária a prova de que o fato tenha causado sofrimento, vexame ou 

humilhação ou que tenha atingido a honra, a dignidade, a reputação, a 

personalidade ou o conceito pessoal ou social do indivíduo. Inexistem 

motivos que justifiquem o alegado dano moral sofrido pela parte 

Reclamante, por consequência o direito da parte Reclamante a 

indenização por danos morais. Assim, os elementos constantes dos autos 

não são suficientes para deferimento do pleito. DISPOSITIVO Ante o 

exposto JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTENCIA DE DEBITO C/C E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por JOICE BITTENCOURT SILVA em desfavor de TELEFONICA 

BRASIL S/A VIVO S/A e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. 

Revogo liminar eventualmente deferida. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada 

em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do 

art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. WANESSA MORAIS SANTOS Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 22 de agosto de 2018. ELMO 

LAMOIA DE MORAES Juiz Substituto

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva
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 Cod. Proc.: 124422 Nr: 1991-86.2018.811.0102

 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: VILSON MISTURINI-EPP, PEDRO MISTURINI-EPP, LCMIL 

LAMINADOS E COMPENSADOS MISTURINI LTDA, LUIZ MISTURINI-EPP, 

CELSO ANTONIO MISTURINI-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO CRISTIANO CABRAL - 

OAB:22864/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1991-86.2018.811.0102

Código nº: 124442

 Vistos, etc.

Nos termos do artigo 99, § 2° do CPC/2015, INTIME-SE o requerente a fim 

de que comprove os pressupostos da gratuidade de justiça, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito, uma vez que, 

segundo entendimento do STJ, o fato da empresa encontrar-se em 

recuperação judicial, por si só, não é motivo suficiente para o deferimento 

da justiça gratuita “2. Na linha jurisprudencial desta Corte o fato de a 

pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação judicial, por si 

só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça gratuita. 3. Não 

cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 

7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no 

AREsp: 1011867 RS 2016/0293506-9. Relator: Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 – Quarta Turma, Data de 

Publicação: DJE 01/06/2018).

Com manifestação ou decorrido o prazo, façam os autos conclusos.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121742 Nr: 682-30.2018.811.0102

 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: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VERA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adalberto Ortega ferreira - 

OAB:18935, ALBERICO EUGÊNIO S. GAZZINEO - OAB:272.393 SP, 

ARMANDO VERRI JUNIOR - OAB:27555 SP, BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13116, EDUARDO ARRUDA ALVIM - 

OAB:118.685, FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - OAB:132.932 SP, 

LAISA FAUSTINO DE MOURA - OAB:212.281, MANOEL DE ARRUDA 

ALVIM NETTO - OAB:12.363, PATRICIA SCHOEPS DA SILVA - 

OAB:256.753 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA ROSANE 

CRISTIANETTI FERREIRA ROMANI - OAB:13117/O

 Intimar o advogado da parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação de ref. 32.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118479 Nr: 2232-94.2017.811.0102

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 Ante o exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA do requerido RENATO 

JOSÉ DO NASCIMENTO, todavia, MANTENHO as medidas protetivas 

deferidas em favor da requerente nestes autos. Nesse ponto, deverá o 

requerido ser, no mesmo ato, intimado da necessidade de cumprir TODAS 

as medidas protetivas deferidas nos autos, em favor da vítima Cristiane 

Maria Paim, sob pena de aplicação de multa de R$300,00 (trezentos) reais 

para cada descumprimento informado nos autos, sem prejuízo de 

decretação de nova prisão cautelar, a fim de proteger a integridade da 

vítima.EXPEÇA-SE alvará de soltura, devendo o requerido ser 

imediatamente colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver 

preso.SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA E 

MANDADO, no que couber.II – DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.Inicialmente, 

DESIGNO audiência de advertência para a data de 30 DE AGOSTO DE 

2018 ÀS 10H00MIN, oportunidade em que deverá comparecer o requerido, 

acompanhado de seu advogado, bem como o Promotor de Justiça. (...)A 

partir de tais pontos controvertidos, defiro a produção das seguintes 

provas: (a) prova documental, por meio dos documentos já colacionados 

aos autos; (b) depoimento pessoal da parte autora e do requerido, o qual 

deverão ser intimados pessoalmente para a audiência, sob as 

advertências constantes do artigo 385, §1º, do CPC; (c) prova 

testemunhal, desse modo, deverão as partes, no prazo comum de 15 

(quinze) dias, contados desse despacho saneador, apresentar o rol de 

testemunhas (art. 357, § 4º, NCPC), as quais deverão ser 

informadas/intimadas da audiência (dia, hora e local) pelo advogado da 

parte, sendo dispensada a intimação do juízo, nos termos do art. 455, 

caput, do Novo Código de Processo Civil.DESIGNO audiência de instrução 

e julgamento para a data de 29 DE NOVEMBRO DE 2018 ÀS 

17HORAS.INTIMEM-SE.CIÊNCIA ao Ministério Público.CUMPRA-SE 

expedindo o necessário.Intimem-se.Vera/MT, 23 de agosto de 2018.Adalto 

Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 101035 Nr: 284-59.2013.811.0102

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO ZIMMER, ELENIR TEREZINHA ZIMMER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEVERA LIMITADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA MARQUES PINTADO - 

OAB:17934/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR o advogado das partes da certidão de trânsito em julgado, de fls. 

142, bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, promover o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 119584 Nr: 2702-28.2017.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO RCI 

BRASIL AS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLAUCIDIO NICOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:OAB/MT - 18.586, CAROLINA DEPINÉ DE OLIVEIRA - OAB:14125, 

CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 INTIMAR o apelado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões ao recurso de Apelação de ref. 69.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122191 Nr: 921-34.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JN, DRDS, ERDS, SDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA MAYER - 

OAB:18586, CARLA CRISTINA MAYER - OAB:OAB/MT - 18.586, 

CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - OAB:14125, CRISTIANE DEPINE DE 

OLIVEIRA - OAB:22627/O, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:6280B

 Autos nº: 921-34.2018.811.0102

Código n°: 122191

Vistos etc.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito apresentado pela defesa do 
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acusado contra decisão que pronunciou o acusado Daniel Rosa da Silva.

Certidão de tempestividade (ref. 176).

Contrarrazões pela acusação (ref. 180).

Diante da certidão de tempestividade, RECEBO o recurso em sentido 

estrito.

Conforme determina o artigo 589 do CPP, após a apresentação das 

contrarrazões, é o momento de o juízo reavaliar a decisão interlocutória 

proferida.

 Não verifico que a parte recorrente tenha apresentado qualquer inovação 

que forçasse a retratação, pelo que MANTENHO a decisão vergastada 

pelos seus próprios fundamentos.

 Remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, observando-se as 

formalidades legais previstas no artigo 583, inciso II, do CPP, com as 

nossas homenagens de estilo.

CIÊNCA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE.

Vera-MT, 23 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101759 Nr: 982-65.2013.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO LEMANSKI DE OLIVEIRA, 

LEANDRO ALCÂNTARA BORDIGNON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSE VOGEL - 

OAB:5360/A

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CRISTIANO LEMANSKI DE OLIVEIRA, 

Cpf: 00817488170, Rg: 001459314, Filiação: Lúdio Ribeiro de Oliveira e 

Oracilda Scheer Lemanski de Oliveira, data de nascimento: 15/02/1988, 

brasileiro(a), natural de Dourados-MS, solteiro(a), operador de máquinas. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR O ACUSADO, ACIMA QUALIFICADO, PARA, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, APRESENTAR CONTA BANCÁRIA PARA 

LIBERAÇÃO DO ALVARÁ

Resumo da Inicial: ART. 306 E 309, AMBOS DA LEI 9.503/97 E ART. 243 

DO ECA

Despacho/Decisão: Autos nº: 982-65.2013.811.0102 Código n°: 

101759Vistos em correição.Inobstante a manifestação da Defensoria 

Pública a ref. 135v, a fim de evitar futura arguição de nulidade, 

DETERMINO a intimação do réu por edital da decisão de fl. 132. Decorrido o 

prazo do edital, sem manifestação, proceda-se a doação dos valores 

conforme já determinado nos autos (fl. 132).CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário.Vera/MT,30 de Julho de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuiz de 

Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CÂNELA SILVA 

BARROS, digitei.

Vera, 15 de agosto de 2018

Marcio Ortiz Cortez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 72054 Nr: 23-31.2012.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENE ROSA DAS VIRGENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA DA FAZENDA NACIONAL - OAB:MT-2287 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RENE ROSA DAS VIRGENS, Cpf: 

00344410269, brasileiro(a), sem mais dados de identificação. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 09/01/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela UNIÃO 

em face de RENE ROSA DAS VIRGENS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Multa Mora, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 12 1 11 004732-90/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/08/2011

 - Valor Total: R$ 25.061,97 - Valor Atualizado: R$ 25.061,97 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Autos nº. 23-31.2012.811.0102Código nº. 

72054Vistos, 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 da parte 

executada RENE ROSA DAS VIRGENS.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, 15 de agosto de 2018

Marcio Ortiz Cortez Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 116528 Nr: 1409-23.2017.811.0102

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDS, EFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFN, GFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS LINDOMAR ROSA - 

OAB:9876/MT, NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - OAB:OAB/MG 

113.090, SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:6280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVADI RODRIGO CHIAPETTI 

- OAB:15331, JARBAS LINDOMAR ROSA - OAB:9876, NAYARA 

PAULINA FERNADES ROSA - OAB:113.090 MG, SILVANO FRANCISCO 

DE OLIVIERA - OAB:6280-B

 Autos nº: 1409-23.2017.811.0102

 Código n°: 116528

Vistos, etc.

DEFIRO o pedido de ref. 76.

 Assim, DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme a pauta do 

conciliador desta comarca.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 23 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 118726 Nr: 2332-49.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MANTOVANNI BEATO 
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- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HAVNNER WILSON CARDOSO 

DE ANDRADE - OAB:23089/O

 Autos nº: 2332-49.2017.811.0102

Código n°: 118726

Vistos etc.

 Considerando que a vítima CLEUDIANE DO ROSÁRIO atualmente está 

residindo no endereço informado por seu patrono a ref. 78, DEFIRO o 

pedido de ref. 76, pelo que, DEPREQUE-SE sua oitiva para a comarca de 

DIVINÓPOLIS/PA.

De outro lado, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para a data 

29 DE NOVEMBRO DE 2018, ÀS 9H00MIN, para oitiva da testemunha CELIO 

ROBERTO JARDIM DE SOUZA, no endereço informado pelo parquet.

 INTIME-SE a parte acusada, e o seu defensor para comparecer à 

audiência mencionada.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 22 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124577 Nr: 2033-38.2018.811.0102

 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: DAYANE RODRIGUES DINIZ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n°2033-38.2018.811.0102

Código n° 124577

Vistos, etc.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

petição inicial, apresentando nos autos documentos que comprovem o 

início de prova material, especificamente quanto ao período de carência do 

benefício requerido, bem como para que junte aos autos novamente o 

documento de pág. 14, uma vez que a assinatura digital foi autentificada 

no texto do documento, dificultando este juízo na sua leitura e 

compreensão, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

artigo 321 c/c artigo 332 inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Vera/MT, 17 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 121680 Nr: 657-17.2018.811.0102

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI JOSÉ CIONI, MARIA HELENA 

ALVES ARRUDA CIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 657-17.2018.811.0102

Código nº: 121680

Vistos etc.

No intuito de atender ao que disposto da decisão antecipatória de ref. 16, 

juntou-se, às ref. 21, título de crédito na forma de um cheque, no valor de 

R$160.000,00 (cento e sessenta mil reais), que cobre o valor discutido 

nos autos.

Ocorre que a caução é inidônea.

A exigência de caução no cumprimento de liminar concedida em ação 

cautelar apresenta-se como uma contracautela, de modo a preservar 

também os direitos da parte demandada, a fim de ressarcir-lhe os 

prejuízos que possa vir a sofrer com a efetivação da liminar contra ele 

deferida (art. 520, I e IV, do NCPC).

Para que cumpra sua finalidade, a caução deve ser considerada idônea 

pelo juiz da causa, razão por que não merece ser aceita aquela prestada 

de modo que não garanta as partes contra eventuais riscos da demanda.

No caso dos autos, o cheque apresentado pelo autor como caução não 

possui idoneidade suficiente para garantir os riscos da demanda, uma vez 

que o título não assegura a existência de recursos (fundos), objetivo da 

caução a ser prestada nos autos. No mais, verifica-se ainda que o cheque 

apresentado pelo requerente está em desconformidade com as regras do 

banco central, que determina que deve ser indiciado beneficiário em 

cheques acima de R$100,00 (cem reais).

Assim, sendo o cheque promessa unilateral de pagamento, emitido pelo 

próprio autor da ação, não se mostra suficientemente apta para cobrir 

eventuais prejuízos que o demandado venha sofrer.

Com esses fundamentos, inadmito a caução prestada, e, por 

consequência, INDEFIRO o pedido de expedição de mandado de busca e 

apreensão.

INTIME-SE, devendo a parte autora prestar caução idônea, no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de revogação da decisão antecipatória.

Vera-MT, 24 de agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108665 Nr: 97-46.2016.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJBM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na denúncia, para (i) CONDENAR o réu DEUSDEDT JOSÉ BARBOSA 

MACIEL como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, e artigo 331, na 

forma do artigo 69, todos do Código Penal e; (ii) ABSOLVER o réu dos 

delitos descritos no artigo 147 e artigo 329, ambos do Código Penal, o que 

faço com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

[...]Realizando a somatória dessas penas, na forma do artigo 69 do Código 

Penal, chega-se a PENA DENIFITIVA de 09 (nove) meses, de detenção[...] 

Assim, subtraindo esse tempo de custódia cautelar, fica a pena fixada, EM 

CARÁTER DEFINITIVO, em 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de detenção.

[...]O regime inicial de cumprimento de pena será o ABERTO[...]concedo ao 

réu o benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 02 

(dois) anos, com a condição de prestar serviços à comunidade no primeiro 

deles (art. 78, § 1º, CP), na forma com que for imposta perante o Juízo da 

Execução, devendo o acusado, ainda, durante o biênio: (i) abster-se de 

frequentar bares, boates e congêneres; (ii) não se embriagar ou 

apresentar-se embriagado publicamente; (iii) frequentar a igreja, seja qual 

for a religião; (iv) comunicar o juízo seu novo endereço em caso de 

mudança; (v) comparecimento pessoal em juízo a cada 02 (dois) meses, 

para justificar suas atividades; e (vi) não portar arma.[...]reconheço ao réu 

o direito de apelar em liberdade (art. 387, § 1º, CPP).[...]Condeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais[...]Oportunamente, após o 

trânsito em julgado:a.Lance-se o nome do réu no rol dos 

culpados;b.Comunique-se à Justiça Eleitoral acerca da presente 

condenação[...]permanecendo suspensos os direitos políticos do apenado 

enquanto durarem seus efeitos;c.Comunique-se ao Cartório Distribuidor 

desta Comarca, à Delegacia de Polícia Judiciária Civil local, ao INFOSEG 

bem como aos Institutos Nacional e Estadual de Identificação e à Vara de 

Execuções Penais desta Comarca [...]d.Façam os autos conclusos para 

designação da audiência admonitória.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 113629 Nr: 203-71.2017.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELIO NASCENTE NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva intentada 

pelo Ministério Público, para ABSOLVER o réu NELIO NASCENTE NUNES 
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da imputação que lhe é feita, pela prática do crime do artigo 129, § 9º, do 

Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006, o que faço com 

fulcro artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, 

procedam-se as comunicações necessárias, dê-se baixa e 

arquivem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Comunique-se.Vera/MT, 24 de Agosto de 2018.Adalto Quintino 

da SilvaJuiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS 
 
 

EDITAL N.º 016/2018/DF 
 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR PEDRO DAVI BENETTI, MM. Juiz de Direito 
Diretor do Fórum desta Comarca de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições legais, etc.. 

 
CONSIDERANDO o teor do Edital nº 014/2012/GSCP de 16.06.2012, do Egrégio 
Tribunal de Justiça, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico nº 8813, em 
17.05.2012, bem como do Edital 12/2018-DF, datado de 29/05/2018, publicado no DJE nº 
10267/2018, em 30.05.2018, do Edital 13/2018-DF, datado de 07/08/2018, publicado no 
DJE nº 10313/2018, em 09/08/2018 e do Editais 14/2018-DF, datado de 07/08/2018, 
publicado no DJE nº 10313/2018, em 09/08/2018, concernente a abertura de Processo 
Seletivo para Estágio Curricular Remunerado Nível Médio para o Fórum da Comarca de 
Campo Novo do Parecis/MT. 

 
RESOLVE: 

 
ART. 1º TORNAR PUBLICA a relação de candidatos inscritos para o estagio curricular 
remunerado nível médio para o Fórum desta Comarca, coletada no período de 05.06.2018 a 
17.08.2018, deferidas as inscrições de acordo com o Edital nº 014/2012/GSCP de 16.06.2012, 
tornando-as definitivas em um total de 58 (cinquenta e oito) inscritos. 

 
ART. 2º CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados para a realização da prova, que será 
realizada no Tribunal do Júri do Fórum desta Comarca de Campo Novo do Parecis-MT, 
situada na Av. Rio Grande do Sul, 731-NE, Centro, no dia 22/09/2018, das 09 às 12 horas, 
ocasião em que  deverão comparecer munidos de caneta esferográfica de tinta azul ou preta e de 
documento de identificação original com foto (ou em caso de perda, com o respectivo Boletim 
de Ocorrência, lavrado por autoridade competente), bem como uma prancheta. 

 

Nº de 
inscrição Nome 

01 Jhenifer De Souza Cristante 

02 Pedro Antonio De Araújo Silva 

03 Kethalyn Lauane Glerian Ferreira 

04 Lucas Ernesto Bassani Filho 

05 Natiely Camargo Dos Santos 

06 Carla Vitória Souza Da Silva 

07 Larissa Lohaine Molec Correa 

08 Eduardo Gomes Da Silva 

09 Ryan Moreira Bonfim 
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10 Ana Carolina Dos Santos 

11 Alison Rodrigues Macene Padilha 

12 Matheus Gomes De Almeida 

13 Luan Inocencio Joris 

14 Andressa Vitoria Souza Andrade 

15 Paulo Henrique Paz Da Silva 

16 Dayane Braatz Da Silva 

17 Talita Andressa Rodrigues De Oliveira 

18 Andressa Alves Dos Santos 

19 Lorraine Silva Souza 

20 Jutemar Barbosa Dos Santos Junior 

21 Pedro Henrique Moura Da Silva 

22 Geovana Félix De Lima 

23 Anderson De Souza Barboza Junior 

24 Maria Clara Rondon E Silva 

25 Gabrieli Lopes Da Silva Ribeiro 

26 Julio Cesar De Arruda Silva 

27 Andreina Kauane Da Silva Oliveira 

28 Maysa Maçimam Ferreira 

29 Graziele Da Silva Oliveira 

30 Bruno Da Silva Pinto 

31 Jose Henrique Sonego Nascimento 

32 Marcos Dos Santos Soares 

33 Jerlã Barbosa Da Silva 

34 Kawanny Vitória Campos Nascimento 

35 Gean Lucas Avalo Salles 

36 Mariana Mariá Pereira De Brum 

37 Brenda Myllena Azevedo Santana 

38 Dâmaris Cássia Pereira De Oliveira 

39 Daniela Lima Oliveira 

40 Elayne Barros De Oliveira 
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41 Ana Karolina Morais Cintra 

42 Willian Dos Santos Casagrande 

43 Gabriela Schiavini Dalzotto 

44 Carlos Daniel Lacerda Pereira Sander 

45 Bruna Gomes Da Silva 

46 Samira Vitória Ferreira Madureira 

47 Edilson Santos Nascimento 

48 Mariana Oliveira Leite 

49 Vitoria De Oliveira Mendes 

50 Nalanda De Araujo Oliveira 

51 Leticia Wandscheer Griebler 

52 Felipe Thanier Kleinert 

53 Matheus Silva Do Nascimento 

54 Roberta Adriely M. Santos 

55 Hemilly Almeida Matias 

56 Michel Alves Da Silva 

57 Anny Karoliny Da Silva Tatesch 

58 Gabriel Nicolas Franco De Godoy 
 
E, para que cheque 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 Campo Novo do Parecis, Estado de Mato 
Grosso, aos vinte e quatro dias do mês de agosto de dois mil e dezoito(24.08.2018). 
 
Eu, (Valdenice Cândida da Silva) Gestora Geral, que o digitei e assino. 
 
 
 
Pedro Davi Benett 
Juiz de Direito Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE GUARANTÂ DO NORTE 
 
EDITAL Nº. 10/2018/DF 

 
 

O EXMO. DOUTOR DIEGO HARTMANN, MM. Juiz de Direitos da Vara Única e Diretor do 
Foro da Comarca de Guarantã do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, 
e, 

 
Considerando a decisão proferida no CIA – 0072316-04.2018.8.11.0000, a qual autorizou a 
Comarca de Guarantã do Norte a realizar novo Processo Seletivo para recrutamento de estagiários 
remunerados de nível superior. 
 
Considerando a necessidade de formação de cadastro de reserva para os Cursos de Administração, 
Direito e Contabilidade, conforme quadro de vagas abaixo: 

 
 

Curso de Ensino Superior Formação de Cadastro Reserva 

Administração sim 
Direito sim 

Contabilidade sim 
 

 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
1.1 Torna pública a abertura do Processo Seletivo para recrutamento de estagiários remunerados 
de nível superior, dos Cursos de Administração e Direito para formação de cadastro reserva para a 
Comarca de Guarantã do Norte/MT, conforme quadro de vagas abaixo: 

 
1.2 O Processo Seletivo será regido por este Edital e no que couber pelas regras gerais contidas no 
Edital nº. 014/2012/GSCP, o qual se encontra disponível no Portal do Tribunal de Justiça 
WWW.tjmt.jus.br, no seguinte link: Serviços – Seleção de Estagiários, o referido Edital foi 
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico-MT, nº. 8.813, em 17/05/2016. O Processo Seletivo 
será realizado sob a responsabilidade da Comissão de Apoio ao Processo Seletivo composta pelos 
seguintes membros: 

 
Dr. Diego Hartmann – MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro – Presidente; 
Srª. Lívia Carla dos Santos Amorim – Gestora Geral de 1ª Entrância – Membro; 
Sr. Loir Fabio da Silva – Gestor Judicial – Membro. 

 
1.3 Aos estagiários incumbe o desempenho de atividades que possibilitem aprendizado técnico sob 
a supervisão e acompanhamento de um Magistrado ou Servidor do Poder Judiciário, sem qualquer 
forma de vínculo empregatício. 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
1.4 O processo seletivo será realizado em etapa única, consistente em uma prova objetiva, que será 
aplicada em dia e local a ser divulgado pelo Juiz responsável pela execução do Processo Seletivo, 
por Edital, por ocasião do encerramento das inscrições, no Diário Oficial e a ser afixado em mural, 
no átrio do Fórum para conhecimento público. 
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1.5 Para os candidatos do curso de Direito, a prova constará de 10 (dez) questões de Português, 10 
(dez) de Noções de Informática e 20 (vinte) de Noções de Direito (Constitucional, Civil, Processual 
Civil, Penal e Processual Penal), anexo I. 

 
1.6 Para os candidatos do curso de Administração e Contabilidade, a prova constará de 10 (dez) 
questões de Português, 10 (dez) de Noções de Informática, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais 
(Atualidades) e 10 (dez) de Raciocínio Lógico, anexo I. 

 
1.7 O candidato deverá apresentar-se para prova, munido de documento de identidade original, 
comprovante de inscrição e caneta esferográfica transparente de tinta azul ou preta, com 
antecedência de trinta minutos do inicio da prova. 
 
1.8 Todos os estagiários, na vigência do Termo de Compromisso do Estágio, terão cobertura de 
seguro de acidentes pessoais, cujo pagamento da apólice será responsabilidade da empresa de 
operacionalização de Programas de Estágio, conforme dispõe o art. 32 da Resolução n. 
008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011. 

 
1.9 Em conformidade com o art. 26 da Resolução                    n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio 
de 2011, a vigência do contrato será fixada no Termo de Compromisso de Estágio, pelo período de 
01 (um) ano, podendo ser prorrogado por uma única vez, por igual período, mediante instrumento 
próprio, com exceção dos portadores de deficiência, a teor do que estabelece o artigo 11 da Lei n. 
11.788, de 25/9/2008. 

 
2-   DOS REQUISITOS PARA ESTÁGIO CURRICULAR 
 
2.1  Os estagiários de nível superior deverão estar regularmente matriculados em Universidade e 
Faculdades do Estado de Mato Grosso, reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC, e que 
estejam cursando, no mínimo, o terceiro semestre do curso de Direito, ou segundo semestre do 
curso de Administração. 
 
2.2 Na data de início do estágio, o estudante deve ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos 
completos. 

 
3-  DA INSCRIÇÃO 

 
3.1 As inscrições serão no período de 27/08/2017 à 10/09/2016,no horário das 12h às 18h, 
considerando-se como extemporânea e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período. As 
inscrições devidamente preenchidas conforme modelo do anexo II deste Edital, deverá ser entregue 
pelo candidato exclusivamente na Coordenadoria Administrativa do Fórum da Comarca de 
Guarantã do Norte, sito à Av. Guarantã do Norte, nº. 1255, Bairro Cidade Nova, CEP: 78520-000 – 
Guarantã do Norte-MT, juntamente com uma cópia do documento de identidade, onde lhe será 
entregue o respectivo comprovante de inscrição. 

 
3.2 Não haverá cobrança da taxa da inscrição. 

 
3.3 A Central de Administração - Diretoria do Foro, da Comarca de Guarantã do Norte-MT, não 
preencherá a ficha de inscrição. 

 
3.4  As informações prestadas na solicitação de inscrição serão de inteira responsabilidade do 
candidato, bem como em virtude da ausência de veracidade dos dados informados, sem prejuízo de 
eventual responsabilidade penal. 

Disponibilizado - 27/08/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10325 Caderno de Anexos - 6 de 8



 
3.5 O comprovante de inscrição deverá ser mantido em poder do candidato e apresentado no local 
da realização das provas. 

 
3.6 A relação dos interessados que tiverem suas inscrições deferidas constará de Edital a ser afixado 
em mural, no átrio do Fórum para conhecimento público. 

 
4-    Das Vagas 
 
4.1 No ato da inscrição o(a) candidato(a) estará automaticamente optando para a Comarca de 
Guarantã do Norte-MT, obedecidas as especialidades de cada curso, no caso específico, estudantes 
de ensino de nível superior do Curso de Direito e Administração. 
 
4.2 Os candidatos serão convocados pela Central de Administração da Diretoria do Foro da 
Comarca de Guarantã do Norte-MT, de acordo com as vagas disponibilizadas na Portaria n. 
254/2014/PRES, bem como as que surgirem durante o prazo de validade da seleção. 

 
4.3 A ocupação da vaga pelo candidato aprovado/classificado estará condicionada ao 
comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação e à apresentação dos 
documentos de identificação pessoal e comprobatórios do vinculo com a instituição de ensino 
conveniada. 

 
4.4 Somente poderão ingressar no estágio os candidatos que estejam até o limite de 06 (seis) meses 
da data prevista para a conclusão do curso. 

 
5- DA HOMOLOGAÇÃO 

 
5.1 A homologação do Processo Seletivo será feita pelo Presidente do Tribunal de Justiça. 

 
6- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
6.1 É de responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das publicações de editais, 
comunicados e demais atos referentes aos eventos desse Processo Seletivo. 

 
E para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será publicado na 
forma da Lei. 
 
Guarantã do Norte, 20 de Agosto de 2018. 
 
 
 
DIEGO HARTMANN 
Juiz de Direito e Diretor do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE JAURU 

 

PROCESSO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR 
DA COMARCA DE JAURU – PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

 
EDITAL nº 007/2018-DF 
 
  

A Excelentíssima Senhora Angela Maria Janczeski Góes, Juíza de Direito Diretora do Foro desta 

Comarca de Jauru - MT, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, em conformidade com o 

disposto nos Editais nºs 14/2012/GSCP e 002/2018/DF, concernente a realização de Processo 

Seletivo de cadastro reserva para recrutamento de estagiários de nível superior, torna público o 

GABARITO PRELIMINAR. 

 

01 – C    11 –  B  21 –  C   31 – C 
02 – B    12 –  B  22 –  ANULADA  32 – B 
03 – D   13 –  D  23 –  D   33 – A 
04 – D   14 –  B  24 –  A   34 – C 
05 – A   15 –  A  25 –  D   35 – A 
06 – C   16 –  C  26 –  C   36 – C 
07 – D   17 –  D  27 –     D   37 – D 
08 – ANULADA 18 –  D  28 –  D   38 – B 
09 – D   19 –  A  29 –  A   39 – B 
10 – B   20 –     B  30 –  D   40 – D 
          
O prazo para interposição de recurso será de 02 (dois) dias a partir da publicação deste edital. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será fixado no átrio do Fórum e publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico. 

Publique-se. 

Jauru, MT, 27 de agosto de 2018. 

 

Angela Maria Janczeski Góes 
Juíza de Direito Diretora do Foro 
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