
Poder Judiciário

TRIBUNAL PLENO
Sessões: 2ª e 4ª - Quintas-feiras do mês - 14:00

     Matéria Judiciária - Plenário 01

Sessões: 2ª - Quinta-feira do mês - 8:30

     Matéria Administrativa - Plenário 01

Des. Rui Ramos Ribeiro  - Presidente

Des. Orlando de Almeida Perri

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva 

Des. Sebastião de Moraes Filho

Des. Márcio Vidal  

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha 

Des. Luiz Ferreira da Silva

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Marcos Machado

Des. Dirceu dos Santos

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. João Ferreira Filho

Des. Pedro Sakamoto

Desa. Marilsen Andrade Addário

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Des. Gilberto Giraldelli

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

          Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês - 9:00

                        Plenário 02

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Clarice Claudino da Silva

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 3ª Quinta-feira do mês -  14:00

                        Plenário 01

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho - Presidente
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Des.Guiomar Teodoro Borges
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Des. João Ferreira Filho

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

Desa. Serly Marcondes Alves

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005600-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DE CARVALHO (AUTOR(A))

JAERSON CESAR DA ANUNCIAÇAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA (RÉU)

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA (ADVOGADO(A))

RAFAEL BERTOLDI COELHO (ADVOGADO(A))

PBG S/A (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerida - PGB S/A -, para que, no 

prazo de 5 (cinco) dias, manifeste sobre a proposta de honorários 

periciais de ID 15201051.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005150-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

FABIANO MAGALHAES FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAMILO MIGUEL ZANDONADE (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000045-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO MAGALHAES FERRARI (ADVOGADO(A))

LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALLIANE CARVALHO DE SOUSA (EXECUTADO)

EDSON DE SOUSA (EXECUTADO)

EMERSON DE SOUSA (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a correspondência devolvida de ID 

15022979.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009105-02.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIONE DOS SANTOS VACARO (EXEQUENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELZA DA SILVA TORRES (EXECUTADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte exequente para que, no prazo de 5 

(cinco) dias, forneça o endereço completo da executada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002453-03.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA DE SOUZA SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER (ADVOGADO(A))

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (RÉU)

 

Intimação dos advogados das partes para cientificá-los sobre a audiência 

de inquirição de testemunha(s) designada para o dia 27/09/2018 , às 16:00 

horas, na comarca de Cuiabá - MT.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386254 Nr: 10-14.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO PIZZOLIO ALTHMAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSMAR SCHNEIDER - 

OAB:2152-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que, no prazo de 5(cinco) dias juntar nos 

autos a petição, tendo em vista que foi protocolada somente os 

documentos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 892884 Nr: 2735-87.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTICA MATIZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Processo Judicial Eletrônico nº2735-87/2018

Ação: Carta Precatória

Juízo Deprecante: Cuiabá

Autor: HSBC Bank Brasil S/A.

Ré: Ótica Matiz Ltda.

Vistos, etc.

HSBC BANK BRASIL S/A, pessoa jurídica de direito privado, ingressou 

neste juízo com a presente “Carta Precatória” em desfavor de ÓTICA 

MATIZ LTDA, pessoa jurídica de direito privado, vieram-me os autos 

conclusos.

D E C I D O:

Intime-se a parte autora, através de seu bastante procurador, para que, 

no prazo de 15 (quinze dias) dias, emende a inicial da presente Carta 

Precatória e seu aditamento, carreando aos autos, sob pena de devolução 

sem cumprimento:

a) mandato procuratório legível, eis que não aportara aos autos o referido 

documento, conforme determinam os artigos 260, II, §1º, e, 320 do Código 

de Processo Civil;

b) observando-se, ainda, se a presente Carta Precatória cumpre os 

termos do Ofício Circular nº072/2018/ADM.

Oficie-se o juízo deprecante.

Transcorrido o prazo, o que deverá ser certificado nos autos, após 

conclusos.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Roo-MT., 04 de maio de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 888451 Nr: 1162-14.2018.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINERAÇÃO E AGROPECUÁRIA PEDRA GRANDE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRATEC FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO M. HENRIQUE DAOLIO - 

OAB:OAB/SP 172.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

Bairro CENTRO na Central de Pagamento de Diligências – CPD, nos termos 

do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. Encaminhando-se a guia e o comprovante 

do referido pagamento, sendo feita através do site 
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http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 794558 Nr: 12176-97.2015.811.0003

 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: HDI SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZENIL RODRIGUES PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA ZIDAN - 

OAB:155563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de AR de fl. 69.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723703 Nr: 4694-69.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERVALEI HERNANDES DA SILVEIRA, 

DERVALEI HERNANDES SILVEIRA JUNIOR, DERVALEI VEICULOS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto ao 

petitório de fls. 71/75

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452543 Nr: 7722-16.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DE MATTOS, LAURO 

SALVATI, BIG LAGES - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE 

CONCRETO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

devolução de AR de fl. 117

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 868003 Nr: 5926-77.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIVEMAT - RIBEIRO VEÍCULOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATUREZA TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA FERNANDES 

ESCOBAR - OAB:21277, JOÃO PEDRO PALHANO MELKE - 

OAB:OAB-MS 14.894, LUIZ GUSTAVO RUGGIER PRADO - OAB:OAB-MS 

9.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 33

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 424312 Nr: 6468-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOCAP RECAPAGENS AGRICOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAICARA RECAPAGENS DE PNEUS LTDA, 

NILSON BARBIERI OLIVEIRA, TATIANI APARECIDA DE OLIVEIRA FABIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295, LAURA ARAÚJO DA SILVA - OAB:15566-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - 

OAB:18145-MT, MARIA ISABEL DELLA VALLE OBERSTEINER - 

OAB:5461-B/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 179

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 792019 Nr: 11095-16.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAGTON RONDAL DOS SANTOS RANGEL, JKDSR, 

LUCINEIA DIAS DE SOUZA, MARLY MOREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIZ SILVA, JM COMERCIO DE 

GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ITAÚ SEGUROS DE AUTO E 

RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVINO OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT16922-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR SPERANZA 

JUNIOR - OAB:15.290/2000, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A

 Do advogado dos autores, para manifestar sobre a certidão negativa de 

fls. 398, e/ou fazer comparecer na audiência designada, a requerente 

Lucineia Dias de Souza.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774645 Nr: 4139-81.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ-UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERLEI BATISTA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 64

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 446117 Nr: 1299-40.2011.811.0003

 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: ROBERTO SOARES, MARILE SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGON STROBEL, EMMA STROBEL OU EMMA 

ZILS, ANTONIO ARAUJO DE LIMA, FRANCISCO CONSTANTINO, LUIZ 

MASTELANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAC CHEDID SAUD - 

OAB:6919 RS

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a devolução de AR de fl. 193

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 881557 Nr: 10834-80.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS ALBERTO NAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:OAB/MT 5.272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 21

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 774414 Nr: 4072-19.2015.811.0003

 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: EDMILSON OLIVEIRA DE JESUS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 4 de 176



 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:MT/7.659

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, manifestar quanto a 

certidão do oficial de justiça de fl. 88

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 815890 Nr: 1509-18.2016.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE 

RONDONÓPOLIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - 

OAB:9724-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13245-A

 Do advogado da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir a obrigação de fl. 289

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 9335 Nr: 967-74.1991.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROPAR AGROPECUARIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA BRUM DE CASTRO, JORGE ONES 

SANTANA DE CASTRO, LOIVO BRUM DE CASTRO, AGROPECUARIA 

CAIBATÉ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o lapso temporal da petição de fls. 281, impulsiono os autos 

para intimação da advogada do exequente para no prazo legal 

manifestar-se nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 764248 Nr: 15452-73.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOLIPE TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. CÉSAR EVANGELISTA, PAULO CESAR 

EVANGELISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 164

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 726121 Nr: 7066-88.2013.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANA ALVES DA SILVA, DAIANE ALVES DA 

SILVA, IVANIA DA SILVA ALVES, FABIO ALVES DA SILVA, NUBIA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPACTUM EMPREENDIMENTOS, ANGELO 

BERNARDINO DE MENDONÇA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:MT/8611, POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/OAB/MT

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão de fl. 211, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 378218 Nr: 6554-52.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMAJUL - COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA DE 

JUSCIMEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA EPP, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026/MT, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, ROSANE APARECIDA KULEVICZ - OAB:MT 20.576-0

 Intimação do advogado do exequente para retirar a Certidão requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 424753 Nr: 6868-90.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR SANTOS, MARCO AMARO DA SILVA, 

ODAIR JOSE REZENDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16.691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para no prazo de (5) cinco dias, 

depositar a diligência complementar do Oficial de Justiça, no valor de R$ 

1.638, 00 (um mil seiscentos e trinta e oito reais)através do site 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de Guia de Diligência .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787845 Nr: 9368-22.2015.811.0003

 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): CRV CEREALISTA LTDA, LUIZ ZANINI NETO, 

MAGDA ANTUNES DE FARIA ZANINI, RAFAEL ANTUNES ZANINI

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

SHCAIRA - OAB:OAB/MT 2.0495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte requerente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 140

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 407077 Nr: 2795-12.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTIN, DUILIO PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLASSITEL EDITORA DE LISTA LTDA, 

IZILDINHA DA SILVA DI SANTOS, DANIEL GONCALVES LOPES DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 715254 Nr: 10519-28.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. A COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME, 

DIVINO MARQUES DE ALMEIDA, MARCIA HELENA LUNA FALQUETO DE 

ALMEIDA, VALERIANO FALQUETO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:8927/SC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, manifestar quanto 

a certidão do oficial de justiça de fl. 143

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 91503 Nr: 2847-23.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HETIENIO JORGE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER LINCOLN FORTE, FORTE COMERCIO DE 

DERIVADOS PETRÓLEO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM ALVES DOS SANTOS - 

OAB:5178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte executada para, no prazo legal, manifestar quanto 

a devolução de AR de fl. 683

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 452130 Nr: 7309-03.2011.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI DOS SANTOS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Do advogado da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 355/382

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 441216 Nr: 9885-03.2010.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOMAZIA PEREIRA ALMEIDA, HELI SOARES 

DA SILVA JUNIOR, KESSIA KAROLINE SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAINE NAHANE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 18122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.987/MT, PABLO CORTEZ LOI - OAB:11152/MT

 Do advogado da parte executada para, no prazo legal, manifestar quanto 

ao cálculo apresentado em fl. 335/343

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 707175 Nr: 1932-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA IMPERADOR LTDA, 

BRADESCO LEASING S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro PARQUE INDUSTRIAL VETORASSO na Central de Pagamento de 

Diligências – CPD, nos termos do Provimento nº 7/2017 – CGJ,. 

Encaminhando-se a guia e o comprovante do referido pagamento, sendo 

feita através do site http://arrecadacao.tjmt.jus.br > Diligência > Emissão de 

Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 867576 Nr: 5800-27.2017.811.0003

 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: MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR JUSTINO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - 

OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação à contestação de fls. 20/31

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 809740 Nr: 17851-41.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIGO AUTO PEÇAS LTDA ME,, MARCOS 

APARECIDO DE GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo legal, retirar, preparar e 

instruir carta precatória de fl. 56

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 406910 Nr: 2618-48.2008.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO PIRES TERRA, THEREZA CRISTINA FERREIRA 

PIRES TERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANA SALVADOR DE OLIVEIRA, ORVACI 

OSVALDO LULIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO TORQUATO DA 

CUNHA - OAB:MT/4793

 Dos advogados dos executados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumprir com a sentença de fl. 412/verso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 418052 Nr: 518-86.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISVALDO JOSE BRIGLIADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Do advogado da parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 753881 Nr: 9758-26.2014.811.0003

 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: ZANTE ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO GONÇALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZANDRA FERNANDES BATISTA 

- OAB:18458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie R E J E I T O 

os embargos formulados, JULGANDO-OS TOTALMENTE IMPROCEDENTES 

e, por consequência, JULGO PROCEDENTE a ação monitória proposta por 

ZANTE ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA, em desfavor de ROGÉRIO G. 

FERREIRA, com qualificação nos autos, condenando-a ao pagamento da 

importância de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), acrescida de 

juros a taxa de 1% ao mês, a partir da citação, bem como a correção 
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monetária – INPC - a contar do vencimento. Condeno-os ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito atualizado.Transitada em julgado, 

cumpra-se o disposto no art. 701 e seguintes do Código de Processo 

Civil.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 31/julho/2018.Dr. 

Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007335-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISI BASSI MARTINI (AUTOR(A))

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MENDES DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007335-37/2018 Ação: Embargos à Execução Embargante: Louisi 

Bassi Martini. Embargado: Gustavo Mendes de Freitas. Vistos, etc. Da 

análise detida dos autos, verifica-se que o presente feito, a requerimento 

da parte embargante/executada, fora distribuído por dependência ao feito 

executivo de nº1004750-12.2018.8.11.0003, em trâmite na Quarta Vara 

Cível, desta Comarca. Dispõe o artigo 286, I, do Código de Processo Civil, 

in verbis: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de 

qualquer natureza: I - quando se relacionarem, por conexão ou 

continência, com outra já ajuizada” Assim, verifica-se a incompetência 

deste Juízo para processar o presente feito. Todavia, por se tratar de feito 

executivo em tramitação na forma física, determino que a parte 

embargante, no prazo de (15) quinze dias, tome as providências 

necessárias à correta distribuição do presente feito, junto à Quarta Vara 

Cível desta Comarca, devendo inclusive aportar nestes autos a referida 

comprovação da correta distribuição. Transcorrido o prazo, o que deverá 

ser certificado nos autos, após conclusos para extinção, eis que 

inadequada a via eleita. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 05 de setembro 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005051-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

MARILUCIA BRESSAN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005051-56/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Marilucia Bressan. Réu: Banco do Brasil S/A. Vistos, etc. MARILUCIA 

BRESSAN, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor de 

BANCO DO BRASIL S/A, sociedade de economia mista, sobreveio o 

pedido de tutela provisória, vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte 

autora que possui relação contratual com o banco réu, uma vez que é 

correntista do referido banco, vínculo este estabelecido pela conta 

corrente (universitária) nº123.401-3, agência nº2970-X; que, abrira a 

referida conta em razão de ser beneficiária do FIES (Programa Federal de 

Financiamento Estudantil), conforme documentos de (fls.18/19 – 

correspondência ID 14007998); que, não possui cartão de crédito 

vinculado a referida conta. Ademais, soubera estar seu nome e CPF 

inscritos nos órgãos de restrição ao crédito, em razão do contrato sob 

nº90089499, no importe de R$231,41 (duzentos e trinta e um reais e 

quarenta e um centavos), com vencimento para o dia 05.12.2017, em 

conformidade com o documento de (fl.16 – correspondência ID 14007992). 

Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de 

urgência que seja seu nome e CPF retirados dos órgãos de restrição ao 

crédito, devendo-se inclusive ser expedido ofícios aos órgãos 

competentes, nos termos do item ‘b’ de (fl.07 – correspondência ID 

14007859, fl.06). D E C I D O: Considerando os documentos de (fl.10 e 

fls.18/19 – correspondência ID 14007980 e ID 14007998), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 294 do 

Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, 

sendo requisito necessário à concessão das mesmas a verossimilhança 

da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. 

Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a confrontação entre a 

verdade das afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e 

os demais elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a 

tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em 

julgado, quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, 

satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS 

MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DEFERIDO EM PRIMEIRO 

GRAU. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. MULTA COERCITIVA. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRAZO RAZOÁVEL FIXADO PARA 

CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Tratando-se de 

medida emergencial de caráter excepcionalíssimo, a antecipação da tutela 

específica das obrigações de fazer ou não fazer somente deve ser 

concedida quando demonstrados no caso concreto ser relevante o 

fundamento da demanda e haver justificado receio de ineficácia do 

provimento final, tudo conforme o disposto no art. 461, § 3º, do Código de 

Processo Civil de 1973. Assim, verificada a verossimilhança do direito 

alegado, matizada na inscrição indevida do nome do Autor no cadastro de 

inadimplentes por dívida contraída junto a instituição financeira com a qual 

o Requerente nunca manteve relação negocial, bem como demonstrado o 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, a decisão 

concessiva da tutela de urgência há de ser mantida. II - A multa 

discricionariamente arbitrada para o caso de descumprimento de 

obrigação de fazer possui caráter coercitivo e punitivo, tendo em vista que 

o juiz fixa, por meio de medida injuncional (de ofício ou a pedido do autor), 

a quantia que será suportada pelo sujeito passivo em caso de 

desobediência da ordem, tendo por objetivo vencer a possível resistência 

do recalcitrante, demovendo-o da inadimplência.” (TJ-SC - AI: 

01503832520158240000 Joinville 0150383-25.2015.8.24.0000, Relator: 

Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 25/05/2017, Quarta Câmara de 

Direito Civil) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RELEVÂNCIA 

DA FUNDAMENTAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

NEGATIVA – TUTELA CONCEDIDA. 1. A inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito é passível de causar dano grave, sendo certo que a 

afirmação da parte no sentido de que não possui relação jurídica com o 

réu é suficiente para a obtenção da tutela antecipada, não lhe sendo 

possível realizar prova negativa, cabendo ao réu/agravado provar a 

existência da relação jurídica. 2. Deu-se provimento ao agravo de 

instrumento.” (AGI 20140020331589 TJ/DF, Órgão Julgador: 4ª Turma 

Cível, Data da Publicação: 30/03/2015 – pág. 254, Relator: Des. Sérgio 

Rocha) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. - É prudente 

a concessão de antecipação de tutela para exclusão ou abstenção de 

inscrições negativas nos órgãos de restrição ao crédito em ação na qual 

se discute a existência do débito.” (TJ-MG, Relator: Moacyr Lobato, Data 

de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL) Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará ao banco réu, a qual poderá efetuar a cobrança novamente em 

nome do autor, bem como, inscrever seu nome e CPF no cadastro de 

inadimplentes, caso seja configurada durante a instrução processual que 

o débito realmente existe. Assim, hei por bem em deferir parcialmente o 

pedido de tutela provisória de urgência a fim de que as rés excluam, 

imediatamente, o nome e CPF da parte autora, em razão do em razão do 

contrato sob nº90089499, no importe de R$231,41 (duzentos e trinta e um 

reais e quarenta e um centavos), com vencimento para o dia 05.12.2017, 
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em conformidade com o documento de (fl.16 – correspondência ID 

14007992), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297, CPC). 

Ademais, oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam a exclusão da 

negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘f’ de (fl.07 

– correspondência ID 14007859, fl.06), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 22 de outubro de 2018, às 08h00min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Expeça-se o 

necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 06 de julho de 2018. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1004078-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

RONDON PLAZA SHOPPING LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTER LIVROS LOCADORA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004078-04.2018 Ação: Despejo Autor: Rondon Plaza Shopping Ltda Réu: 

Center Livros Locadora Ltda Vistos, etc... RONDON PLAZA SHOPPING 

LTDA, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, 

ingressara com a presente “Ação de Despejo” em desfavor de CENTER 

LIVROS LOCADORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, aduzindo: 

“Que, em data de 01 de novembro de 2012, celebrou contrato de locação 

com a ré, referente ao salão comercial de n° 606 e 607,com área privativa 

de 80,08m2, com prazo de 60 (sessenta) meses, encerrando-se em 01 de 

novembro de 2017; que, inobstante o contrato ter sido estipulado por 

sessenta meses, a locatária permanece no imóvel até a presente data, 

face a prorrogação por prazo indeterminado; que, em data de 02 de maio 

de 2018, a ré foi notificada para desocupação, sob pena de despejo; que, 

não desocupou, razão pela qual, ingressou com a presente ação, 

postulando a liminar e, ao final, seja a ação julgada procedente, com a 

condenação da empresa ré nos encargos da sucumbência. Junta 

documentos e dá à causa o valor de R$ 61.230,84 (sessenta e um mil, 

duzentos e trinta reais, oitenta e quatro centavos)”. O pedido de liminar foi 

deferido, não sobrevindo nenhum recurso. Devidamente citada, não 

contestou o pedido ID-14845371. Instado a se manifestar, o procurador do 

autor requereu o julgamento antecipado da lide ID-14848307, vindo-me os 

autos conclusos. É o relatório necessário. D E C I D O: Não há 

necessidade de dilação probatória no caso em pauta, por isso, passo a 

proferir o julgamento antecipado da lide, de conformidade com o artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. De outra banda, pedido acha-se 

devidamente instruído e o réu é revel, de modo que deve ser aplicado o 

disposto no artigo 344 do Código de Processo Civil, a propósito: "Se o réu 

não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor". É princípio 

corrente que, se o réu regularmente citado não comparece, se não 

contesta, e tem a sua omissão punida com a presunção legal, todos os 

fatos que integram a demanda do autor e servem de suporte ao seu 

pedido, são reputados verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de 

participação que o legislador impôs ao demandado, assegurando e 

valorizando o contraditório, que a lei processual sancionou a omissão do 

réu, impondo ao Juiz o imediato conhecimento do mérito da causa, para 

considerar a presunção legal e não para punir aquele que age, o autor, 

com o veredictum da absolvição, ao fundamento de que não produzira as 

provas de que os efeitos da revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem 

deixado assente que: "A falta de contestação, quando ocorreu 

regularmente a citação, caracteriza a revelia do réu. E, quando revel o réu, 

devem os fatos alegados pelo autor ser tidos como verdadeiros" (RT 

587/221). “Citado o réu, ciente do prazo para contestar, não oferecendo 

defesa na ocasião ou oferecimento tardio da contestação, a decretação 

da revelia é de rigor. Motivo não há, para concessão de prazo destinado à 

produção de provas pelo réu, pois tal providência só é exigível quando 

não se verificar o efeito da revelia” (RT 722/141) Por outro lado, não 

obstante a falta de contestação, não poderão ser reputados como 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando contrariados por ele 

próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso dos autos, uma vez 

que o feito encontra-se revestido de elementos sérios, de forma que, a 

ação deve ser julgada procedente. Cuida-se na espécie de ação de 

despejo, aforada por Rondon Plaza Shopping Ltda em desfavor de Center 

Livros Locadora Ltda, por que, segundo a inicial, houve relação negocial, 

conforme contrato firmado em 29 de outubro de 2012, com prazo de 

duração de 60 (sessenta) meses. Não desocupando os salões, no prazo 

convencionado, restara notificada, mesmo assim, não desocupou, por 

isso, a razão da presente ação. Analisando as razões de fato e de direito 

deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho 

comigo que a presente ação merece acolhimento, pois, entendo que houve 

provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato 

narrado na exordial, deve ser debitado ao réu, que não tomara as 

providências necessárias que o caso, naquele momento exigia. Como 

sabido, a locação é um contrato bilateral no qual o locador fornece por 

tempo determinado, ou não, coisa não fungível, mediante remuneração do 

locatário, sendo conceituado como: "Contrato bilateral, perfeito, oneroso, 

consensual e de execução sucessiva. Bilateral, porque gera obrigações 

para ambos os contratantes. Oneroso, porque cada uma das partes faz 

jus a determinada prestação. Consensual, porque, em princípio, não 

obedece a formas pré-estabelecidas, resultando da simples vontade das 

partes. E de execução sucessiva porque as obrigações recíprocas não 

se extinguem com a primeira prestação, que diz respeito, apenas, ao 

pagamento de determinado período." (Locação Arrendamento e outras 

Cessões de Bens Imobiliários. Ayrton Pinasi. São Paulo: Agá Júris Editora , 

2003. p. 11/12 ). E, na espécie, a relação jurídico-negocial havida entre as 

partes, consistente na celebração de um instrumento particular de locação 

para fim comercial, pelo período de 05 (cinco) anos, com aluguel mensal, 

do bem descrito na inicial, restou devidamente demonstrada conforme se 

verifica pelo contrato de locação acostado aos autos. Face ao exposto e 

princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 

‘Ação de Despejo' promovida por RONDON PLAZA SHOPPING LTDA, em 

desfavor de CENTER LIVROS LOCADORA LTDA, com qualificação nos 

autos, para declarar rescindido o contrato e, via de consequência 

DECRETO o despejo da ré, do imóvel descrito e caracterizado nos autos e 

com fulcro no artigo 63, § 1°, letra ‘b’, da Lei n° 8.245/91, bem como 

condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, 

devidamente corrigida, ratificando a decisão ID-13836803. Autorizo o 

levantamento da caução, em favor do autor, mediante as cautelas de 

estilo. Transitada em julgado e feitas as anotações devidas, o que deve 

ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-Mt., 05 

de setembro de 2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.-

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000243-76.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR (AUTOR(A))

ANTONIO MARTELLO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RHALFFE BEZERRA DA SILVA (RÉU)

Katherine Nunes de Souza Crivellaro (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1000243-76.2016 Ação: Monitória Autor: Antônio Martello Júnior Ré: 

Rhalffe Bezerrada Silva Vistos, etc... ANTÔNIO MARTELLO JÚNIOR, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente ação em 

desfavor de RHALFFE BEZERRA DA SILVA, com qualificação nos autos, e 

após devidamente processado, sobreveio o pedido de extinção 

id-14844244, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D E C 

I D O: Homologo, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a 

transação celebrada nestes autos proposta por ANTÔNIO MARTELLO 

JÚNIOR, em desfavor de RHALFFE BEZERRA DA SILVA, todos com 

qualificação nos autos. Em consequência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de 

mérito, na forma do artigo 487, inciso III, letra “b” do Código de Processo 

Civil, expedindo-se o necessário. Sem custas, uma vez que o autor é 

beneficiário da Justiça Gratuita. Transitada em julgado e feitas as 

anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 05 de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004337-67.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO GOMES LACERDA FILHO (AUTOR(A))

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico nº 

1004337-67.2016 Ação: Cobrança de Seguro DPVAT Autor: Clodoaldo 

Gomes Lacerda Filho Ré: Seguradora Líder S/A Vistos, etc... CLODOALDO 

GOMES LACERDA FILHO, com qualificação nos autos, via seu bastante 

procurador, ingressou neste juízo com a presente "Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório" em desfavor de SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, já qualificado, aduzindo: “Que, em 

data de 24 de janeiro de 2016, foi vítima de um acidente de trânsito, onde 

sofreu lesão corporal – fratura no fêmur esquerdo -, razão pela qual o 

mesmo não mais poderá desenvolver suas atividades como outrora eram 

desenvolvidas, ou seja, devido a sua invalidez permanente, assim, requer 

a procedência da ação, com a condenação do réu nos encargos da 

sucumbência. Junta documentos e dá à causa o valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais), pleiteando a ação sob o manto da 

Assistência Judiciária”. Devidamente citada, apresentou contestação, 

onde procura rechaçar as assertivas levadas a efeito pelo autor, 

requerendo a improcedência do pedido, por falta de documentos a 

respaldar a pretensão exposta na inicial. Juntando documentos Sobre a 

contestação, manifestou-se o autor. Saneado o processo, foi designado 

profissional da medicina para a feitura do laudo pericial. Realizado o ato, 

aportou aos autos o laudo, informando que não há invalidez, dando-se 

vista às partes, vindo-me os autos conclusos. É o relatório necessário. D 

E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma 

vez que a prova documental produzida dá suporte a um seguro desate da 

questão, por isso, passo ao julgamento antecipado da lide na forma do 

inciso I, do artigo 355 do Código de Processo Civil. Outrossim, "Constante 

dos autos elementos de prova documental para formar o convencimento 

do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente 

a controvérsia" (STJ - 4ª Turma, Ag. 14.952-DF, Agra rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. 04.12.91, negaram provimento DJU 3.2.92, p. 472). De igual 

forma, "Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da 

causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder". (STJ, 4ª 

Turma, Resp 2.832, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8.90, negaram 

provimento DJU 17.09.90, p. 9.513). A pretensão levada a efeito pelo 

autor, via seu bastante procurador ID-15181603, não merece agasalho, 

uma vez que totalmente desamparada de prova que possa sedimentá-la. É 

cediço que o seguro obrigatório cobre danos pessoais, nos quais estão 

compreendidas as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica, conforme a Lei 6.194/74 com alterações 

efetuadas pela Lei 8.441/92, sendo a cobertura de obrigação do consórcio 

de seguradoras participantes do sistema DPVAT. Frise-se ainda que o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais é devido em função de danos 

causados por veículos automotores de via terrestre, conforme disposto 

pelo art. 20 do Decreto-lei 73/66 e pela Lei 6.194/74. Dessa maneira, para 

que o pagamento da indenização do DPVAT seja deferido, necessário não 

apenas a comprovação da invalidez permanente do acidente com veículo 

automotor e da qualidade de beneficiário, mas se faz imprescindível seja 

demonstrada a ocorrência do referido acidente e do nexo entre este e a 

invalidez. Assim, há que ser observado o artigo 5º, da Lei 6.194/74, que 

prevê como requisitos necessários ao pagamento da indenização a prova 

do acidente automobilístico e o dano decorrente do mesmo, como in verbis: 

"Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da exigência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado." Analisando os documentos dos autos, 

verifica-se que o autor reclama, nesse processado, que foi vítima de um 

acidente automobilístico ocorrido no dia 24 de janeiro de 2016, o qual lhe 

causou os seguintes danos: fratura no fêmur esquerdo. Esses são os 

danos que devem ser analisados no presente feito. No caso dos autos, 

não há prova necessária para sedimentar o pedido, qual seja, não há a tão 

propalada invalidez, consoante se pode verificar pelo laudo acostado 

ID-14584793, onde o senhor perito informa que não há invalidez. Assim, 

inexistindo prova de efetiva invalidez permanente, em razão do acidente 

narrado nos autos, deve ser julgado improcedente o pedido autoral. 

Frisa-se que o autor não sofreu invalidez permanente, fato que é 

incontroverso nos autos, não fazendo jus ao recebimento de indenização 

referente ao seguro obrigatório. Há que se salientar que o fato em análise 

trata-se aspecto constitutivo do direito da parte autora, logo, a esta cabe o 

ônus da prova, na forma do artigo 373, inciso I do Código de Processo 

Civil. Assim, como não ficou comprovado a sua alegação, não se pode ter 

o que foi asseverado como verdadeiro. Não há prova da incapacidade 

permanente e, nesse sentido a jurisprudência: PROCESSO CIVIL - DPVAT 

- INVALIDEZ PERMANENTE - PROVA – ÔNUS DO ACIDENTADO - 

COMPROVAÇÃO - NECESSIDADE - LAUDO PERICIAL - AUSÊNCIA DE 

INVALIDEZ. As provas carreadas demonstram que não ficou a vítima 

incapacitada permanente, o que, desta forma, não há que se falar em 

indenização. O ônus da citada prova incumbe ao autor, eis que só ele 

seria capaz de comprovar a invalidez, bem como a sua irreversibilidade. 

(TJMG Apelação Cível Nº 2.0000.00.503278-0/000 Rel. Des. Mota e Silva). 

Assim sendo, não vejo outro caminho a ser trilhado a não ser a 

improcedência do pedido. Face ao exposto e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE a presente "Ação Sumária 

de Cobrança de Seguro Obrigatório" proposta por CLODOALDO GOMES 

LACERDA FILHO, com qualificação nos autos, em desfavor de 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, com 

qualificação nos autos, condenando o autor no pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em (10%) dez por 

cento sobre o valor dado à causa, a qual deverá ser corrigida, 

observando-se o disposto no artigo no parágrafo 3° do artigo 98 do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 05 de setembro de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003921-65.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003921-65.2017 Ação: Busca e Apreensão Autor: Banco Pan S/A Ré: 

Eliane Coutinho de Oliveira Vistos, etc... BANCO PAN S/A, pessoa jurídica 

de direito privado, via seu bastante procurador, ingressou com ‘Ação de 

Busca e Apreensão’ em desfavor de ELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA, 

com qualificação nos autos, com fundamento no art. 66 da Lei nº 4.728/65 

e Decreto-Lei nº 911/69, visando ao bem descrito e caracterizado nos 
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autos, que lhe foi alienado fiduciariamente em garantia. A ação veio 

instruída com os documentos necessários à espécie, sendo a liminar 

deferida e o bem apreendido. A liminar foi conferida, restando o veículo 

apreendido e a ré citado, consoante se verifica pelas certidões. 

Devidamente citada, não contestou o pedido, ID- 14161951 atraindo para si 

os efeitos da revelia. Manifestou-se a parte autora, tendo requerido o 

julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos conclusos. É o relatório 

necessário. D E C I D O: Não há necessidade de dilação probatória no 

caso em pauta, por isso, passo a proferir o julgamento antecipado da lide, 

de conformidade com o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Colhe-se dos elementos probatórios acostados aos presentes autos que o 

autor concedeu financiamento à ré, mediante contrato de financiamento, 

onde a ré alienou fiduciariamente ao banco credor o veículo descrito e 

caracterizado no processo. Como a ré, segundo os argumentos do autor 

não honrou o compromisso assumido e estando em mora, conforme 

asseveram os documentos acostados aos autos, o autor optou pela 

busca e apreensão do bem objeto da garantia. Presentes os requisitos 

formais para sua constituição, concernente em instrumento escrito, onde 

está consignado o total da dívida, o prazo e a forma de pagamento, a taxa 

de juros, a estipulação dos demais encargos, a descrição do objeto da 

alienação bem como os elementos de sua identificação, tornava-se 

inadmissível o indeferimento da liminar requerida, pois, para tanto, 

necessário apenas e tão-somente a comprovação da mora ou 

inadimplemento do devedor. E, consoante se infere do processo o 

devedor está em mora que se constitui segundo os termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei 911/69. Dessa sorte, o que é fundamental para dirimir a 

questão é saber se há mora. Esta, por descumprimento da obrigação 

contratual, ficou cabalmente comprovada. "EMENTA. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VIA EXTRAJUDICIAL. 

POSSIBILIDADE. BENS NECESSÁRIOS À ATIVIDADE LABORAL DO 

DEVEDOR. O art. 2º, Decreto-Lei nº 911/69, dispõe que no caso de 

alienação fiduciária a mora decorrerá do simples vencimento do prazo 

para o pagamento da obrigação, sendo imprescindível, porém, a sua 

comprovação, que poderá ser feita por ofício extrajudicial, via cartório. Em 

alienação fiduciária. Havendo inadimplemento das obrigações por parte do 

devedor e sendo os bens oferecidos em garantia necessários atividade 

laboral, recomenda-se que permaneça com a posse dos referidos, a fim 

de se evitar prejuízos maiores" (TJMT - Agravo de Instrumento nº 10.399, 

rel. Des. Ernani Vieira de Souza, Diário da Justiça do Estado de 

22/setembro/99, página 10). Portanto, no caso em tela, a comprovação da 

mora ressai evidente, basta verificar o documento acostado aos autos, 

assim, não havia como não atender a súplica inicial. Ora, no caso dos 

autos, não há que se negar que a ré ocorreu em revelia, pois não 

contestou o pedido e nem efetuou o depósito do valor correspondente à 

purgação. "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor". (Art.344 

do Código de Processo Civil) É princípio corrente que, se o réu 

regularmente citado não comparece, se não contesta, e tem a sua 

omissão punida com a presunção legal, todos os fatos que integram a 

demanda do autor e servem de suporte ao seu pedido, são reputados 

verdadeiros. Foi em homenagem ao dever de participação que o legislador 

impôs ao demandado, assegurando e valorizando o contraditório, que a lei 

processual sancionou a omissão do réu, impondo ao Juiz o imediato 

conhecimento do mérito da causa, para considerar a presunção legal e 

não para punir aquele que age, o autor, com o veredictum da absolvição, 

ao fundamento de que não produzira as provas de que os efeitos da 

revelia o isentaram. E, a jurisprudência tem deixado assente que: "A falta 

de contestação, quando ocorreu regularmente a citação, caracteriza a 

revelia do réu. E, quando revel o réu, devem os fatos alegados pelo autor 

ser tidos como verdadeiros" (RT 587/221). “Citado o réu, ciente do prazo 

para contestar, não oferecendo defesa na ocasião ou oferecimento tardio 

da contestação, a decretação da revelia é de rigor. Motivo não há, para 

concessão de prazo destinado à produção de provas pelo réu, pois tal 

providência só é exigível quando não se verificar o efeito da revelia” (RT 

722/141) Por outro lado, não obstante a falta de contestação, não poderão 

ser reputados como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, quando 

contrariados por ele próprio, ou quando inverossímeis, o que não é o caso 

dos autos, uma vez que o feito encontra-se revestido de elementos 

sérios, de forma que, a ação deve ser julgada procedente. De forma que, 

estando o contrato válido; demonstrado que fora efetuado a comunicação 

da mora; e, comprovada a inadimplência do réu de maneira translúcida, só 

há um caminho a ser trilhado, qual seja, a procedência da ação. Face ao 

exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a 

presente ação de 'Busca e Apreensão' promovida por BANCO PAN S/A, 

em desfavor de ELIANE COUTINHO DE OLIVEIRA, com qualificação nos 

autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor 

o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito 

judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei 

nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar a autora autorizada a 

proceder a transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos 

os títulos a eles trazidos. Condeno a ré ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) sobre o valor dado à causa. Transitada em julgado e pagas as 

custas, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo-MT, 05/setembro/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 48600 Nr: 3809-51.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDA VIANA CARNEIRO - ME, 

FERNANDA VIANA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:22.524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que consta nos autos, entendo que o 

pleito atinente à prescrição intercorrente deve ser acolhido. É pertinente 

consignar que o reconhecimento da prescrição intercorrente neste caso, 

além de estar no lastro do preceito legal acima transcrito, corrobora o 

disposto no artigo 4º do Novo Código de Processo Civil, que consagra o 

princípio da razoável duração do processo: “as partes têm direito de obter 

em prazo razoável a solução integral da lide, incluída a atividade 

satisfativa”.À luz desse preceito, que vem atender à disposição 

constitucional análoga, registro que a parte devedora não pode se tornar 

refém indefinidamente do procedimento por inércia da parte autora que, ao 

abandonar o processo, afronta severamente a segurança jurídica. 

Busca-se, com o instituto da prescrição, evitar a eternização da incerteza 

jurídica e privilegiar a paz social. [...]

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000495-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

W. GOMES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. DA ROCHA - ME (RÉU)

 

Certifico que deixei de expedir a citação da parte requerida, em razão de 

constar endereço incompleto na petição id. 3075457.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007421-08.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUSSEIN NABIH DAOUD (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Código Processo nº. 1007421-08.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006902-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

ELISANGELA HASSE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CHILANTE (ADVOGADO(A))

DINAMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº. 1006902-33.2018.8.11.0003 Vistos etc. Analisando a 

Carta Precatória, observa-se que houve determinação da suspensão da 

presente missiva, conforme ofício expedido pelo Juízo Deprecante, (Id. 

15179573). Cumpra o ofício, procedendo a suspensão da carta precatória, 

até posterior decisão do Juízo Deprecante. Rondonópolis-MT, 05 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007427-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADALBERTO LEMOS AJALA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007427-15.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 

serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007429-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

HUGO RAFAEL PIRES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDALI OPERACOES INDUSTRIAIS S.A. (RÉU)

LOGIBRAS LOGISTICA MULTIMODAL LTDA (RÉU)

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (RÉU)

G10 - TRANSPORTES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007429-82.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

05 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007448-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO EDUCACIONAL KHALIL ZAHER (AUTOR(A))

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DE AZEVEDO TORRES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007448-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 
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audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 05 de setembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007455-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS (ADVOGADO(A))

JUSSANIA LOPES DE ALMEIDA ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007455-80.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 05 de setembro 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007468-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMIRO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

EMANUEL ROSSATO MURARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007468-79.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis-MT, 05 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007494-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE DE SOUZA TARGUETA (AUTOR(A))

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALMEIDA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007494-77.2018.8.11.0003 Vistos etc. DAIANE DE 

SOUZA TARGUETA, devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO MONITÓRIA em face de CARLOS ALMEIDA DA SILVA, também 

qualificado no processo, visando receber débito resultante de títulos sem 

força executiva. Juntou os títulos e requer a citação da requerida para 

pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos 

legais exigidos pelo artigo 700 do Novel CPC. Os documentos trazidos aos 

autos são títulos que não possui força executiva, emitidos pelo réu. O 

débito restou inequivocamente demonstrado. Os títulos não possuem as 

características de um título de crédito hábil para instruir o pedido de 

execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, 

RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a 

ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido do autor. Expeça mandado monitório cientificando o requerido para 

pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 

o art. 701, ‘caput’, do NCPC. Cite-o para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do NCPC). 

Cientifique-o, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos, 

intime-o o autor para responde-lo no prazo de 15 (quinze) dias . Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita. P.I. Rondonópolis – MT, 05 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825546 Nr: 4853-07.2016.811.0003

 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): DOUGLAS FONSECA DE OLIVEIRA, NILSON 

RACHID, GABRIEL MIGUEL DA SILVA MENDONCA, EDIO WILSON 

GALVAO, SALUSTIANO SIQUEIRA DE SOUZA, ALCIVANDO OLIVEIRA 

MATOS, CUSTODIO SILVESTRE TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DANIELA NEVES, 

para devolução dos autos nº 4853-07.2016.811.0003, Protocolo 825546, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39360 Nr: 323-58.1996.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SULCREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NATAL LONARDONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ NATAL LONARDONI, Cpf: 

20686846915, Rg: 1.093.354, casado(a), fazendeiro, Telefone 423-2411. 

atualmente em local incerto e não sabido

Resumo da Inicial: O Exequente propôs uma Ação Monitória em desfavor 

do Executado, por força de contrato de Abertura de Crédito em Conta 

Corrente - Cheque Rural, celebrado entre as partes, em 04 de março de 

1994, tornou-se aquela credora deste.

Despacho/Decisão: Código Processo nº. 39360Vistos etc.Antes de 

analisar o pedido do credor (fls. 409), cumpra Sra. Gestora o item “II” da 

decisão à fls. 404.Após, voltem-me conclusos.Rondonópolis-MT, 10 de 

agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 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, Eliete Aparecida da 

Conceição, digitei.

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO LUIZ NATAL LONARDONI E SUA 

ESPOSA, DA PENHORA E AVALIAÇÃO DE FLS. 288

Rondonópolis, 03 de setembro de 2018

Luciana Martins da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 763926 Nr: 15304-62.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO TEODORO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDENICIO AVELINO SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.525

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRÍCIA SILVA 

SOUZA, para devolução dos autos nº 15304-62.2014.811.0003, Protocolo 

763926, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 717020 Nr: 12434-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEC. CONTROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

PARA AGROPECUÁRIA LTDA EPP, CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E SANTOS COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, CRISTIANE LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO JOSÉ LOPES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MS 9.453

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS EDUARDO 

MORAES DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

12434-15.2012.811.0003, Protocolo 717020, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875923 Nr: 8788-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASWEY S/A INDUSTRIA E COMERCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTOLFI FERRARINI & CIA LTDA, LUIZ 

CARLOS FERRARINI, IDILMAR PANTOLFI, MARCIO LUIZ PANTOLFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA DIAS 

IORA, para devolução dos autos nº 8788-21.2017.811.0003, Protocolo 

875923, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 796943 Nr: 13087-12.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOS - SAÚDE OCUPACIONAL SERVICE LTDA, RAFAEL 

SANTOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PATRICIA 

MEIRELLES WICZOREK(ATUALIZADO), para devolução dos autos nº 

13087-12.2015.811.0003, Protocolo 796943, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 436108 Nr: 4776-08.2010.811.0003

 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): MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CASSIUS BRUNO 

GARCIA BONAN, para devolução dos autos nº 4776-08.2010.811.0003, 

Protocolo 436108, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 412622 Nr: 8553-69.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CANDIDO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA BRITO MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA FREITAS 

JUNIOR - OAB:MT/10.632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILENE MARIA OLIVEIRA - 

OAB:5.296/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO DE SOUZA 

DE FREITAS JUNIOR, para devolução dos autos nº 

8553-69.2008.811.0003, Protocolo 412622, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803015 Nr: 15594-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS AUTO, TRANSPORTES 

PANORAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH - 

OAB:9.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A
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 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCIA MACEDO 

GALVÃO, para devolução dos autos nº 15594-43.2015.811.0003, 

Protocolo 803015, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 446978 Nr: 2160-26.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA, FERNANDO BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXYBENS COMERCIO DE VEÍCULOS 

AUTOMOTORES LTDA-EPP, SANTANDER FINANCIAMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO 

- OAB:12071/MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS ANTUNES - 

OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS AUGUSTO TORTORO 

JUNIOR - OAB:247.319S/P, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13245-A/MT, FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - OAB:6973/MT, 

JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - OAB:3052-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PEDRO PEREIRA 

CAMPOS FILHO, para devolução dos autos nº 2160-26.2011.811.0003, 

Protocolo 446978, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 65930 Nr: 1031-40.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR GONÇALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL BERNARDES FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTO - OAB:8857/MT, RENATO GOMES NERY - OAB:2051/MT, 

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - OAB:19.490 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO FERRAZ DE 

ANDRADE - OAB:6973/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) FABRICIO FERRAZ 

DE ANDRADE, para devolução dos autos nº 1031-40.1998.811.0003, 

Protocolo 65930, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707290 Nr: 2059-52.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PASTORELLO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO INDUSTRIAL SÃO LUCAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT, MARCELO VINICIUS ZOCCHI - OAB:35659/PR, 

MAURICIO SIDNEY FAZOLO - OAB:27473/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA CIÊNCIA DO RETORNO DOS AUTOS DO 

EG. TJMT, DEVENDO REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS. DECORRIDO O PRAZO SEM 

MANIFESTAÇÃO, OS AUTOS SERÃO ARQUIVADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 713353 Nr: 8466-74.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO CORREA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISNEY DURAN VILELA - 

OAB:10.573/MT, JOSE ROBERTO PONTES - OAB:16.316/MT

 CD. PROC. 713353

Vistos etc.

I - Indefiro o pedido à fls. 429, tendo em vista que houve uma pesquisa 

pelo sistema Renajud há menos de quatro meses (fls. 424), tendo esta 

restado infrutífera.

II – Intime o credor por seu patrono constituído nos autos, via DJE, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, nos termos do § 2º, do art. 859 c/c 

o § 2º, do art. 847, sob pena da incidência da sanção prevista no inciso V, 

do art. 774, todos do CPC.

III – Após, voltem-me conclusos.

IV – Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 03 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 788539 Nr: 9643-68.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 CD. PROC. 788539

Vistos etc.

Considerando a manifestação à fls. 215, bem como que já foi cumprida a 

determinação constante à fls. 212 dos autos, remeta os autos ao arquivo 

com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 03 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773850 Nr: 3879-04.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLUNO LOGISTICA E TRANPORTES LTDA, VILMARI 

TEREZINHA ROSATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECO - PRIMOS COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ROSENTHAL - 

OAB:OAB/SP 163855

 CD. PROC. 773850

Vistos etc.

I – DA MANIFESTAÇÃO À FLS. 357

Defiro o pedido de levantamento de valores, observando os dados 

bancários fornecidos à fls. 357 e os termos do Provimento nº. 

16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 II – DA MANIFESTAÇÃO À FLS. 359

Indefiro o pedido constante à fls. 359, tendo em vista que o pedido de 

levantamento de valores ali requerido se refere à ação cautelar sob o 

código nº 770891, o qual já se encontra arquivado com baixa.

 Dessa forma, o mencionado pedido deve ser feito naqueles autos, 

devendo a parte interessada promover as diligências necessárias para 

alcançar o fim desejado.

Intime.

 Rondonópolis-MT, 03 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 421695 Nr: 3976-14.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSELITO ARLINDO CORREA, ELISA 

BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Código Processo nº 421695

 Vistos etc.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO 

PADRONIZADOS NPL I, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXECUÇÃO que move em face de JOSELITO ARLINDO CORREA E ELISA 

BUSANELLO, também qualificados no processo.

O exequente foi intimado, por carta com AR e na pessoa do advogado, 

legalmente constituído nos autos, para promover o regular andamento do 

feito, porém quedou-se inerte (fls. 198 e 201-v).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito.

 In casu, visível é a falta de interesse da parte autora em atender a 

determinação judicial, haja vista que deixou de dar o impulso necessário 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, apesar de intimado 

pessoalmente para tal finalidade.

 Ex positis, considerando a inércia do requerente que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demandada, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Condeno o 

exequente ao pagamento das custas processuais, bem como ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos reais), vez que a angularização processual se aperfeiçoou. 

Com o trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo 

com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 24 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726454 Nr: 7389-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 

INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 726454

 Vistos etc.

OMNI S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO que move em face 

de NICANOR GONÇALVES, também qualificado no processo.

Deferida a medida liminar (fls. 29), esta não foi cumprida, vez que o 

requerido e o veículo não foram localizados.

 O requerente foi intimado, por carta com AR e na pessoa do advogado, 

legalmente constituído nos autos, para promover o regular andamento do 

feito, porém quedou-se inerte.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito. Embora devidamente intimado na pessoa do advogado e 

pessoalmente permaneceu inerte.

 In casu, visível é a falta de interesse da instituição financeira em atender 

a determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja 

vista que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento 

válido e regular do processo, apesar de intimado pessoalmente para tal 

finalidade.

 Ademais, é condição de desenvolvimento da ação a localização do bem 

ou conversão em depósito. No presente caso, o credor não manifesta 

interesse no impulso processual, seja para localizar o bem ou para 

conversão do pedido inicial.

 Ex positis, considerando a inércia do requerente que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demanda, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Encaminhe os autos 

a contadoria para apuração de eventuais custas remanescentes, 

intimando o requerente para o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. 

Deixo de arbitrar verba honorária uma vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Com o trânsito em julgado ou desistência 

do prazo recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 24 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814733 Nr: 1114-26.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVEIRA MATOS E CIA LTDA - ME, UALESSON DE 

OLIVEIRA MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULLY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIVELINO LUCIO DE RESENDE - 

OAB:7147-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIMO DEBARBA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 21638

 Código Processo nº. 814733Vistos etc.O princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo(...), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 28 de agosto de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430532 Nr: 12408-22.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 430532

Vistos etc.

Considerando a certidão à fls. 114, intime representante legal do autor 

pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 15 de 176



para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do 

processo, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção da 

presente ação.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 35482 Nr: 10274-13.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO FERNANDES PRODUTOS DE PETROLEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN RIBEIRO FIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER 

JUNIOR - OAB:OAB/SP 128.515

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 CD. PROC. 35482

Vistos etc.

Considerando a certidão à fls. 159, intime representante legal do autor 

pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente o disposto na 

decisão à fls. 157, sob pena de extinção da presente ação.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 853909 Nr: 1032-58.2017.811.0003

 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: DELURDE ALVES ROMANO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ESTELA CURVO DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - 

OAB:OAB/MT8872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT

 CD. PROC. 853909Vistos etc.O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC.(...).Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes 

quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo.A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797596 Nr: 13312-32.2015.811.0003

 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: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARMANDO PAES DE BARROS, 

OLIVIA SOUZA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/MT

 Código Processo nº 797596

Vistos etc.

Os valores apresentados pelo perito nomeado nos autos destoa da 

realidade econômica vivenciada no país.

 Ademais, lança valores em vários itens para elaboração do mesmo 

trabalho tais como, montagem de laudo, laudo final e revisão. Ainda cobra 

por serviço de simulação e análise de resultado, quando o que se 

pretende é a avaliação pura e simples do imóvel.

 Não justificou a necessidade dos serviços de topografia a ser executado 

por terceiros; e não trouxe aos autos os valores cobrados por estes.

Assim, ante a manifestação do próprio perito à fls. 141, destituo do 

encargo.

Nomeio em substituição ao perito nomeado anteriormente a corretora 

Priscilla França, com endereço profissional nesta cidade, na Rua Pedro 

Alves Santos, nº. 89, Jardim Vera Cruz, CEP nº. 78715-320, Fone: (66) 

99694-3978.

Intime-a para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 115.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736933 Nr: 16173-59.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DE OLIVEIRA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/SP 192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 736933

Vistos etc.

Com amparo no artigo 921, III, do CPC/15, defiro o pedido de suspensão do 

andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime o exequente para 

que promova o andamento do processo no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, devendo, ainda, constar as advertências 

previstas no §2º, artigo 1º, do Provimento nº 84/2014-CGJ.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 812682 Nr: 389-37.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Torno 

definitiva a medida liminar, consolidando a posse e propriedade do veículo 

descrito na inicial. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 29 

de agosto de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE 

DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 16 de 176



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 706747 Nr: 1481-89.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL MAIS FARMACIA E DROGARIA 

LTDA ME, JOSE CARLOS ZEFERINO, IZABEL MOREIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 706747.

Vistos etc.

Intime a parte credora pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, 

para promover o andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora 

para satisfação da dívida, juntando, inclusive o demonstrativo atualizado 

do débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos 

do §1º, do artigo 485 do CPC.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 720510 Nr: 1553-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REGINALDO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE MORAIS DE 

OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 CD. PROC. 720510

Vistos etc.

I – Antes de analisar o pedido constante na petição à fls. 173, intime o 

credor para trazer aos autos o demonstrativo atualizado do débito 

exequendo no prazo de 05 (cinco) dias.

II – Após, voltem-me conclusos.

III – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824978 Nr: 4611-48.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 NUNES DE LIMA, ZENILTOM RAMOS LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONI DE ARRUDA PINTO - 

OAB:3600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 .Código nº 824978.

Vistos etc.

Analisando os cálculos apresentados pela requerida, bem como os 

valores depositados à fls. 204 e 205, percebe-se que houve a satisfação 

do débito perseguido nos autos.

Assim, tenho como cumprida a obrigação, pelo que deixo de apreciar o 

pedido de cumprimento de sentença à fls. 199/200. Determino a expedição 

de alvará para levantamento do valor total de R$ 15.721,55 (quinze mil, 

setecentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos) e seus 

acréscimos, na forma indicada à fls. 208-v, observando os termos dos 

Provimentos nº 16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ.

Remeta os autos à contadoria judicial para apuração das custas 

processuais conforme condenação imposta na r. sentença, intimando a 

requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o 

decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o 

feito ao departamento competente para as providências cabíveis.

Após, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807023 Nr: 17034-74.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIVANILTON BARBOSA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 .Código nº 807023.

Vistos etc.

Indefiro o pedido de suspensão na forma pleiteada pelo patrono do autor à 

fls. 109, vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas 

nos artigos 313 e 921, do CPC.

Em razão do certificado à fls. 111, intime o patrono do demandante para 

declinar o atual endereço da parte, no prazo de 05 (cinco) dias para 

posterior realização de perícia médica, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 711278 Nr: 6282-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JALHIA ANA MIRANDA RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALIH MOHAMED S. CHARANEK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:OAB/MT7250

 Código Processo nº. 711278

Vistos etc.

À fls. 321/322, consta a informação que houve o falecimento do requerido 

em 17.04.2017, e até o presente momento não houve a habilitação 

voluntária de seus sucessores.

 Assim, suspendo o andamento nos termos do artigo 313, I, §2º, I, do CPC 

e, determino que o credor promova a citação do espólio, na pessoa do 

inventariante, se houver, ou de seus herdeiros, no prazo de 02 (dois) 

meses.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726196 Nr: 7142-15.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSONES DE BRITO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 726196.
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Vistos etc.

Intime o autor pessoalmente e seu patrono constituído, via DJE, no 

endereço descrito no item “b” à fls. 65, para promover o andamento do 

feito, indicando o atual endereço do veículo e do requerido para 

cumprimento do mandado de busca e apreensão, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção, nos termos do §1º, do artigo 485, do CPC.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 799019 Nr: 13920-30.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR JOSE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO SANTANA DA SILVA - 

OAB:19.987/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 825014

Vistos etc.

 Intime o exequente pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, nos termos do § 1º, do 

artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 780493 Nr: 6403-71.2015.811.0003

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DE MORAES VIANA - 

OAB:MT/19177-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 .Código nº 780493.

Vistos etc.

Em razão do certificado à fls. 81, intime o patrono do demandante para 

declinar o atual endereço da parte, no prazo de 05 (cinco) dias para 

posterior realização de perícia médica, sob pena de extinção.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 788923 Nr: 9788-27.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JORGE WANOVICH ESTEVÃO, 

LIDIA MIGUEL ESTEVÃO, LIDIA MIGUEL ESTEVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO ORONDJIAN - 

OAB:5.314, EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - OAB:OAB/MS/12819, 

EDUARDO POSSIEDE ARAÚJO - OAB:17701, MARCELO ALEXANDRE DA 

SILVA - OAB:6.389-MS, THIAGO POSSIEDE ARAÚJO - OAB:17700

 Código Processo nº. 788923

Vistos etc.

Ante a alegada incompetência do juízo (fls. 188/190), manifeste a credora 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 767467 Nr: 1076-48.2015.811.0003

 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): JOSEFINA NEVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CAETANO 

VACCHIANO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:OAB/MT13249

 .Código nº 767467.

Vistos etc.

Acolho a cota ministerial à fls. 154 e suspendo o andamento do feito pelo 

prazo requerido de 06 (seis) meses.

Havendo o decurso do prazo, dê-se nova vista ao parquet para 

manifestação.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 751697 Nr: 8622-91.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, SIRIE 

FRANCISCA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA CRISTINA DA SILVA 

- OAB:32.476-OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thales Rezende Lange de 

Paula - OAB:11922

 Código Processo nº 751697

Vistos etc.

Considerando a renúncia ao exercício do encargo (fls. 107), nomeio perito 

do juízo a corretora de imóveis Priscilla França, com endereço profissional 

nesta cidade, na Rua Pedro Alves Santos, nº. 89, Jardim Vera Cruz, CEP 

nº. 78715-320, Fone: (66) 99694-3978.

Intime-a para apresentar proposta de honorários. Após, digam as partes.

Mantenho as demais cominações constantes à fls. 88.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 764604 Nr: 15613-83.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J C R GOMES E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C N RIBEIRO - 

OAB:MT/12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - OAB:MT/5308 

- A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 764604

Vistos etc.

Considerando a certidão à fls. 80, intime o credor pessoalmente por ARMP 

e seu patrono constituído nos autos, via DJE, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, promover o regular andamento do feito, indicando bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção da presente ação.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754285 Nr: 9941-94.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMI TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:OAB/MT9708A

 Código Processo nº 754285

 Vistos etc.

VALDEMI TEODORO DA SILVA, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA 

TUTELA que move em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E 

INVESTIMENTOS S/A, também qualificada no processo.

Analisando os autos, observa-se que houve o falecimento do requerente, 

tendo sido determinado a suspensão do andamento do feito (fls. 85).

Intimado para promover a habilitação do espólio, bem como regularizar a 

representação processual, o advogado do autor quedou-se inerte (fls. 86, 

89).

Foi expedido carta de intimação para o representante do espólio de 

Valdemi Teodoro da Silva, para que procedesse com a habilitação no 

presente feito, porém nada manifestou (fls. 92-v).

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse do 

requerente em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito.

 In casu, visível é a falta de interesse da parte autora em atender a 

determinação judicial, haja vista que deixou de dar o impulso necessário 

para o desenvolvimento válido e regular do processo, apesar de intimado 

pessoalmente para tal finalidade.

 Ex positis, considerando a inércia do requerente que não promoveu os 

atos necessários para o prosseguimento da demandada, julgo extinto o 

processo, com amparo no artigo 485, inciso III do CPC. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, no entanto suspendo 

sua cobrança, vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita. Com o 

trânsito em julgado ou desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 330143 Nr: 1690-39.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE CEMAT CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRINA - NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, EUGENIO 

PIRES TERRA, MARCOS TERRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 CD. PROC. 430532

Vistos etc.

Considerando a certidão à fls. 114, intime representante legal do autor 

pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do 

processo, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção da 

presente ação.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 729408 Nr: 10087-72.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): COMERCIO DE CEREAIS SÃO PEDRO LTDA, 

EDER ALMEIDA PORTELA, CLEDERSON VICENTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 CD. PROC. 729408

Vistos etc.

Os requeridos COMÉRCIO DE CEREAIS SÃO PEDRO LTDA EPP e EDER 

ALMEIDA PORTELA foram devidamente citados e não ofereceram 

contestação (fls. 165). Assim, decreto a revelia da primeira e segundo 

réus, sendo que o prazo processual para estes correrá em cartório da 

data da publicação dos atos decisórios no órgão oficial, podendo 

intervirem no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se 

encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo único, do 

CPC.

Lado outro, vê-se que o terceiro requerido apresentou contestação à fls. 

74/97. Desse modo, a fim de evitar futuras alegações de nulidade, intime o 

autor, por seu advogado constituído nos autos, para, querendo, impugnar 

a mencionada contestação no prazo legal.

 Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 22662 Nr: 458-07.1995.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ PAULO ECKER, DILCEO ANTONIO LORENZET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARAMIS MELO FRANCO - 

OAB:4.395A

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

OAB:138436/SP

 .Código nº 22662.

Vistos etc.

Tendo em vista que o Recurso AREsp nº 203873, interposto pela 

devedora perante o STJ foi julgado em 27.06.2018, conforme decisão 

anexa e, considerando que houve o levantamento de valores em favor 

dos credores (fls. 710), intime os exequentes para informarem se a 

quantia recebia satisfez a integralidade do débito e, em havendo saldo 

remanescente traga o demonstrativo de débito atualizado abatendo-se o 

importe levantado, indicando, inclusive bens passíveis de penhora no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos 

para extinção nos termos do artigo 924, II, do CPC.

Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800694 Nr: 14642-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i 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: AKOA, NILVACI ARAUJO LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código Processo nº. 800694

Vistos etc.

Tendo em vista que não há data prevista para mutirão DPVAT no corrente 

ano, e considerando o AR à fls. 58, intime o advogado do autor para 

declinar o endereço do requerente, bem como retirar o ofício à fls. 68, 

para perícia no IML conforme determinado à fls. 63.

Intime. Cumpra

 Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719180 Nr: 222-25.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOANDRADE TRANSPOTES RODOVIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CID ROBSON BOLONHESE - 

OAB:11699/MT, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4.856/MT

 Código Processo nº. 719180

Vistos etc.

I – Tendo em vista que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado 

pode promover a qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as 

partes, bem como a fim de atender as recomendações do CNJ, designo o 

dia 15 de outubro de 2018 às 15h30 para audiência de conciliação.

II – Intime o Ministério Público.

III – Intime a requerida, bem como seu advogado, para comparecerem ao 

ato.

IV

 – Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 29 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776513 Nr: 4863-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON ABREU SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017-A / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 776513

Vistos etc.

Defiro o pedido à fls. 75. Proceda Sra. Gestora a retificação da capa dos 

autos e demais registros, para constar no polo ativo da lide Fundo de 

Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não 

Padronizado.

Intime o credor para promover o andamento do feito, indicando o endereço 

para citação do devedor, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709117 Nr: 4023-80.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISLEANE SOUSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE COLETIVO BRASIL TCB LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 709117.

 Vistos etc.

I- Em observância ao artigo 854 do Código de Processo Civil, defiro o 

pedido para a realização da penhora on line, nas contas bancárias da 

devedora, com utilização do convênio Bacenjud, do valor da dívida, 

conforme cálculo apresentado (fls. 124-v).

 II- Porventura reste infrutífera a tentativa, defiro a pesquisa pelo Sistema 

Renajud, visando a localização de veículos em nome da executada, 

procedendo o bloqueio da transferência dos veículos, caso positiva a 

busca, seguindo o que dispõe o art. 837, do CPC.

III- Vindo aos autos as informações, dê-se vista a exequente.

 IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 21 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786020 Nr: 8601-81.2015.811.0003

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Código Processo nº 786020

Vistos etc.

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pela requerida à fls. 97/98 e ante a concordância do 

requerente no recebimento do valor, defiro o pedido de levantamento da 

quantia no importe de R$ 1.730,98 (um mil setecentos e trinta reais e 

noventa e oito centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 

99/100, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ.

Deixo de determinar a extinção do feito vez que já houve decisão com 

prestação jurisdicional, e o feito não foi convertido em execução de 

sentença.

Cumprida a determinação e, não havendo manifestação das partes e 

custas pendentes a serem recolhidas, remeta os autos ao arquivo com as 

baixas e anotações necessárias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734488 Nr: 14275-11.2013.811.0003

 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): FRANCISCO MARINO FERNANDES & CIA LTDA 

- CONSTRUTORA TRIPOLO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOIFER A. CARAFFINI - 

OAB:13.909-B, STELLA HAIDAR ARBID ZUCATO - OAB:MT/10.931-A

 Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão ou contradição a ser 

sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos e imponho a 

embargante o pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 

atualizado da causa. Mantenho a decisão em todos os seus termos e 

fundamentos.Intime.Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 20 de 176



 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817757 Nr: 2131-97.2016.811.0003

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 817757

Vistos etc.

TRANSPORTADORA HEITOR DUARTE LTDA, qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C 

COMPENSAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVIDOS E CONSIGNAÇÃO em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, também qualificado no processo.

Observa-se à fls. 101, que a requerente foi devidamente intimada para 

efetuar o pagamento das despesas de ingresso/custas, no valor apontado 

pela Contadoria Judicial no ofício à fls. 99, porém permaneceu inerte (fls. 

101, 108 e 110-verso).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

A hipótese é de extinção do processo ante o cristalino desinteresse da 

demandante em promover os atos necessários para o regular andamento 

do feito.

 Incumbe à parte autora providenciar o recolhimento das custas e, intimado 

pessoalmente e na pessoa do advogado para esse fim, deixou o prazo 

decorrer in albis.

Conforme consta do capítulo 2, seção 14, da CNGCGJ/MT, o não 

recolhimento das custas que acarreta a extinção do feito.

Contudo, visível é a falta de interesse da requerente em atender a 

determinação judicial e comando estabelecido pela CNGCGJ/MT, haja vista 

que deixou de dar o impulso necessário para o desenvolvimento válido e 

regular do processo.

 Ex positis, considerando a inércia da autora, que não promoveu os atos 

necessários para o prosseguimento do feito, não promovendo o 

recolhimento das custas processuais, julgo extinto o processo, com 

amparo no artigo 485, inciso IV, c/c art. 290, ambos do CPC. Condeno a 

requerente ao pagamento das custas processuais. Sem verba honorária, 

vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas, permanecendo, 

entretanto, o nome da devedora das custas processuais anotado no 

Cartório Distribuidor, conforme o disposto no item 2.14.11 da CNGC/MT.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 754481 Nr: 10028-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W. L. MEDICAMENTOS LTDA, WASTSON 

VILELA DE FREITAS, LUCIANA VILELA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 754481

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que o exequente juntou à 

fls. 104, o edital de citação da executada Luciana Vilela de Moraes, 

publicado no Diário de Cuiabá.

 Todavia, o referido documento está totalmente ilegível, em razão das 

letras minúsculas, o que impossibilita a leitura das informações com 

precisão, razão pela qual, determino a intimação do exequente, na pessoa 

do seu patrono regularmente constituído, via DJE, para apresentar nos 

autos no prazo de 10 (dez), a publicação da citação por edital do devedor 

de forma legível.

 Ainda, no mesmo prazo alhures mencionado, o exequente deverá 

comprovar nos autos o cumprimento integral da decisão constante à fls. 

98.

 Após o decurso do prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813493 Nr: 720-19.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M2 COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAIRTO JOAO SPERANDIO FILHO, LAIRTO 

JOAO SPERANDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORDANIA BARCELO DA SILVA - 

OAB:19722/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 813493

Vistos etc.

I – Defiro o pedido do credor à fls. 107/108 para que se proceda a 

penhora dos bens ali indicados, em relação aos imóveis constantes nas 

matrículas nº 57, 837, 1.666 e 1.738 do CRI de Alto Taquari/MT.

II - A formalização da constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 

844, 845, §1º, da Lei Adjetiva em vigência.

 III – Formalizada a constrição judicial, intime os devedores, pessoalmente, 

via ARMP, seus cônjuges, se casados forem, bem como os credores 

hipotecários, nos termos dos artigos 841, §2º, 842 e 847, do CPC.

IV – Havendo o decurso do prazo alhures sem manifestação, expeça 

mandado de avaliação dos bens, nos termos do artigo 870 e 872, do CPC. 

Após, digam as partes.

V - Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724657 Nr: 5635-19.2013.811.0003

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 724657.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação do exequente à fls. 122, determino a suspensão do 

feito pelo prazo requerido.

 Havendo o decurso do prazo, intime o exequente, na pessoa do seu 

patrono regularmente constituído, via DJE, para promover o regular 

andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 808001 Nr: 17335-21.2015.811.0003

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

PEREIRA, NEUZA QUEIROZ ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 CD. PROC. 808001Vistos etc.O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 
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razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC.(...).Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes 

quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo.A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação.Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 868919 Nr: 6157-07.2017.811.0003

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, ARY 

DANTAS DE MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIÃ FERREIRA DE OLIVEIRA, VALDERSON 

BARBOSA DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE CANDEMAR CECILIO FECHENER 

VICTORIO, ROSEMARY MALUF FECHENER VICTORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - 

OAB:12452/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO HENRIQUE CORREA - 

OAB:9979-A/MT

 CD. PROC. 868919

Vistos etc.

Considerando a certidão à fls. 251, intime o representante legal do autor 

pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, cumprir integralmente o disposto na 

decisão à fls. 244, sob pena de extinção da presente ação.

 Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432261 Nr: 925-58.2010.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREN MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, COMPANHIA DE 

SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7627/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, MILENA PIRAGINE - OAB:17210-A

 Código nº. 432261.

 Vistos etc.

Considerando o depósito voluntário efetuado pela denunciada à lide à fls. 

523/523-v, intime a requerente, na pessoa de seu patrono regularmente 

constituído, via DJE, para se manifestar no prazo legal.

 Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726915 Nr: 7823-82.2013.811.0003

 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: GARCIA NUTRICAO ANIMAL LTDA, VAGNER ALVES 

GARCIA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES ALVES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO LUIZ SILVA DE 

MOURA LEITE - OAB:OAB/MT 8956

 Código Processo nº. 726915

Vistos etc.

A fixação da verba honorária pericial deve observar, precipuamente, a 

complexidade da perícia, o tempo necessário para a execução do serviço, 

levando em conta a natureza do trabalho, o tempo exigido do profissional, 

o lugar da prestação do serviço.

Assim, considerando a proposta apresentada pelo Sr. Expert (fls. 189); a 

inércia das partes e a complexidade da perícia a ser realizada e por 

entender razoável o valor indicado, homologo o valor dos honorários 

periciais à fls. 189, nos termos do artigo 465, §3º, do CPC.

Intime o requerido para proceder o depósito do valor dos honorários no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Efetivado o depósito, intime o expert para designação de data para a 

realização dos trabalhos. A data para a realização do ato não poderá ser 

superior a 20 (vinte) dias contados da sua intimação.

Com a indicação da data, intime as partes e assistentes técnicos para 

início dos trabalhos, caso indicados.

 A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 20 (vinte) dias 

após o início dos trabalhos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 817871 Nr: 2171-79.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): P. RAMOS E CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13994A, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 817871

 Vistos etc.

 BANCO BRADESCO S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO contra P. RAMOS E CIA LTDA EPP, também 

qualificado no processo, objetivando a busca e apreensão do bem móvel 

descrito na exordial.

 No decorrer do processo, o autor pleiteia pela desistência da ação, com 

sua consequente extinção (fls. 70).

 A requerida não foi citada.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

 DECIDO.

Observa-se dos autos, que a citação da demandada não foi realizada. 

Assim, é possível ao autor desistir do pedido, sem prévia anuência da 

parte ex adversa, eis que não citado para integrar a lide.

Ex positis, deixo de resolver o mérito da demanda, e homologo o pedido de 

desistência da ação, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. Custas 

já recolhidas. Sem verba honorária vez que a demandada não foi citada e 

não constituiu advogado nos autos. Deixo de determinar a baixa junto ao 

Sistema Renajud, vez que não houve determinação para esse fim. 

Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 801816 Nr: 15117-20.2015.811.0003
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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: CRISTIANE LOPEZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A - COMPANHIA DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CD. PROC. 801816

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento de valores, observando os dados 

bancários fornecidos à fls. 233 e os termos do Provimento nº. 

16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 802317 Nr: 15316-42.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DILENE DOS SANTOS LEITE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: evandro césar alexandre 

dos cantos - OAB:13.431-b

 Código Processo nº. 802317Vistos etc.O princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo(...), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 795712 Nr: 12690-50.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERNANDO GONÇALVES DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ MILANO DO 

NASCIMENTO - OAB:15731

 Ex Positis, com fundamento no artigo 89, § 5º, da Lei 9.099/95, declaro 

extinta a punibilidade de THIAGO FERNANDO GONÇALVES DE OLIVEIRA, 

brasileiro, solteiro, autônomo, nascido em 06.01.1987, filho de José Luiz 

Filho e Izailde Gonçalves de Freitas, residente e domiciliado na Travessa 

Nilton Rodrigues de Oliveira, nº 714, Jardim Belo Horizonte, nesta cidade, 

nos termos do dispositivo suso mencionado.Determino que os valores 

recolhidos nos autos (fls. 55 e 65) permaneçam depositados na Conta 

Única do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculados nestes autos, 

para futura aplicação em projetos ambientais, a serem aprovados por este 

Juízo, nos termos dos artigos 1.651 e 1.655, da CNGC, que dispõe:“(...)O 

processo será desarquivado em momento oportuno para destinação do 

valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria manter registro do 

referido montante em livro próprio.Com o trânsito em julgado, arquive com 

a  b a i x a  e  a n o t a ç õ e s  n e c e s s á r i a s .  C u s t a s  “ e x 

lege”.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 760139 Nr: 13409-66.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE APARECIDA FABIANO, EDILMA AVELINO DOS 

SANTOS ROSSONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209, ELIANE AVELINO DOS SANTOS - 

OAB:MT/4.749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Código nº. 760139.

 Vistos etc.

 ODETE APARECIDA FABIANO e EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI, qualificadas nos autos, ingressaram com CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA contra BANCO DO BRASIL, também qualificado no processo, 

visando o recebimento do valor descrito nos autos.

 A executada compareceu à fls. 150/151 e comprovou o pagamento da 

condenação.

 Em seguida, as exequentes se manifestaram à fls. 153/154, pela 

concordância da quitação da dívida e pleitearam pelo levantamento da 

quantia depositada nos autos, observando os dados bancários fornecidos 

à fls. 154.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Determino o levantamento da quantia constante à fls. 151 em favor das 

exequentes, observando os dados bancários à fls. 154. Custas a cargo 

do executado. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 805379 Nr: 16422-39.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 FERREIRA DA COSTA, INGRYDY 

KAROLAINE MORAIS DA COSTA, JOVITA FERREIRA DA COSTA, ERICKY 

SAMUEL DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676 OAB/MT

 Código nº. 805379. Vistos etc.O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo 

Civil artigo por artigo(...)Assim, antes de sanear o processo, hei por bem 

oportunizar às partes manifestação específica acerca do que entendem 
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elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas.Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do 

processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes 

quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 782222 Nr: 7095-70.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): WILLIAN DE SOUZA NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:OAB 

17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 782222.

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de suspensão do feito formulado pela requerente à fls. 

54, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para localização do atual 

endereço do bem e do requerido.

 Decorrido o mencionado prazo, intime a autora para prosseguimento do 

feito.

 Após, voltem-me os autos conclusos.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 439337 Nr: 8004-88.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A, ANARI VILELA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DESBESSEL, HELMUT 

DESBESSEL, DARLAN CAPRA, HERCILIA TEREZINHA DESBESSEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANARI VILELA DE MORAES - 

OAB:10215-B/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - OAB:MT/9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMEUR HUDSON AMÂNCIO 

PINTO - OAB:OAB/RO 1807

 Código nº. 439337.

 Vistos etc.

Intime as exequentes, na pessoa de sua patrona regularmente constituída 

nos autos via DJE, para promoverem o andamento do feito no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis/MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 430165 Nr: 10711-97.2008.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOFORTE LTDA, ELIS 

PISTORI, IONE DE BARROS PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 .Código nº 430165.

Vistos etc.

Designo audiência de instrução para o dia 09 outubro de 2018 às 14h40.

Intime os denunciados, para comparecerem ao ato e prestarem 

interrogatório, bem como seu patrono constituído nos autos.

Intime as testemunhas arroladas pela defesa nos endereços declinados à 

fls. 297/298. Requisite e intime as testemunhas arroladas pela acusação, 

observando o endereço à fls. 310.

Ciência ao representante do Ministério Público.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813846 Nr: 831-03.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O TUBARAO DOS TECIDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485

 Código Processo nº. 813846

Vistos etc.

A fixação da verba honorária pericial deve observar, precipuamente, a 

complexidade da perícia, o tempo necessário para a execução do serviço, 

levando em conta a natureza do trabalho, o tempo exigido do profissional, 

o lugar da prestação do serviço.

Assim, considerando a proposta apresentada pelo Sr. Expert (fls. 117); a 

inércia das partes e a complexidade da perícia a ser realizada e por 

entender razoável o valor indicado, homologo o valor dos honorários 

periciais à fls. 117, nos termos do artigo 465, §3º, do CPC.

Intime a requerida para proceder o depósito dos honorários periciais no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Efetivado o depósito, intime o expert para designação de data para a 

realização dos trabalhos. A data para a realização do ato não poderá ser 

superior a 20 (vinte) dias contados da sua intimação.

Com a indicação da data, intime as partes e assistentes técnicos para 

início dos trabalhos, caso indicados.

 A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 20 (vinte) dias 

após o início dos trabalhos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777217 Nr: 5137-49.2015.811.0003

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOM JESUS TRANPORTES E LOGISTICA LTDA, 

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT 3533A

 Código nº. 777217.
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 Vistos etc.

I - Não havendo irresignação das partes, homologo os honorários periciais 

na forma apresentada à fls. 181.

 II – Intime a seguradora BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

S/A., para proceder o depósito do valor dos honorários no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.

III – Efetivado o depósito, intime o expert para designação de data para a 

realização dos trabalhos. A data para a realização do ato não poderá ser 

superior a 20 (vinte) dias contados da sua intimação.

IV - Com a indicação da data, intime as partes e assistentes técnicos para 

início dos trabalhos, caso indicados.

 V – A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 20 (vinte) 

dias após o início dos trabalhos.

 VI – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813810 Nr: 819-86.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DA SILVA FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELIA MODA INTIMA- Z A FASHION MODA 

INTIMA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO ALVES DE SOUZA 

MELO - OAB:OAB / MT 13.964

 Código nº. 813810.

 Vistos etc.

I - Não havendo irresignação das partes, homologo os honorários periciais 

na forma apresentada à fls. 77/78.

 II – Intime a requerida para proceder o depósito do valor dos honorários 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.

III – Efetivado o depósito, intime o expert para designação de data para a 

realização dos trabalhos. A data para a realização do ato não poderá ser 

superior a 20 (vinte) dias contados da sua intimação.

IV - Com a indicação da data, intime as partes e assistentes técnicos para 

início dos trabalhos, caso indicados.

 V – A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 20 (vinte) 

dias após o início dos trabalhos.

 VI – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450272 Nr: 5452-19.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEC. CONTROL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

PARA AGROPECUÁRIA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTOS E SANTOS COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA ME, CRISTIANE LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 450272.

 Vistos etc.

Ante os termos das certidões da Sra. Gestora à fls. 140 e 142, intime a 

exequente, na pessoa de seu patrono regularmente constituído nos autos 

via DJE, para promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis/MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 712780 Nr: 7863-98.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GONCALVES DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO ANTONIO GARCIA - 

OAB:MT/12104

 Código nº. 712780.

 Vistos etc.

1.0 – DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GRSSO – SICREDI SUL, qualificado nos autos, ingressou 

com EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra LUIZ GONÇALVES 

DO NASCIMENTO, também qualificado no processo.

 A exequente comparece nos autos à fls. 334/339 e informa que os 

devedores liquidaram a dívida. No entanto os honorários advocatícios 

sucumbenciais arbitrados, devidos ao patrono da exequente não foram 

pagos.

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução.

2.0 – DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO PATRONO DA 

EXEQUENTE.

Determino o prosseguimento do feito com relação aos honorários 

advocatícios.

 Proceda Sra. Gestora a retificação da capa dos autos e demais registros, 

fazendo constar no polo ativo da lide: Duilio Piato Júnior.

Intime o executado para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

 Rondonópolis/MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 61262 Nr: 9638-76.1997.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR SOUZA MACHADO, ONOFRE 

CARLOS SOUZA GUIMARAES, ALIAGRO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO 

AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS HENRIQUE NUCCI 

VACARO - OAB:4118/B, LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - OAB:5152-A

 CD. PROC. 61262Vistos etc. Compulsando os autos, vê-se que as partes 

foram intimadas para manifestarem-se sobre o cálculo de atualização do 

débito exequendo, bem como do auto de avaliação, conforme fls. 254, 

sendo que o credor manifestou concordância com os valores 

apresentados e os devedores permaneceram inerte.Lado outro, vê-se que 

o cálculo apresentado obedeceu os parâmetros legais, de modo que 

homologo a atualização de cálculo constante à fls. 227/233 e 252 e 

determino a realização de hasta pública do bem avaliado.(...)”Após a 

efetivação do leilão, os valores obtidos com a alienação do bem 

penhorado deverão ser depositados na Conta Única, no prazo de 05 

(cinco) dias, contados da efetivação do pagamento pelo adquirente (item 

6 .7 .52 ,  da  CNGC/MT) .Expeça  o  necessá r i o .  I n t i m e . 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752184 Nr: 8844-59.2014.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MM IND. COM.E LOCAÇOES DE EQUI. P/ CONSTRUÇOES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C O FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANCA E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RODRIGUES PAIVA - 
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OAB:OAB/GO 31504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 752184.

 Vistos etc.

Ante os termos das certidões da Sra. Gestora à fls. 82, 86, 88, intime a 

exequente, na pessoa de seu patrono regularmente constituído nos autos 

via DJE, para promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis/MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755906 Nr: 10793-21.2014.811.0003

 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): JOEL PEREIRA DA CUNHA, SUELMA 

APARECIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO HENRIQUE 

FERNANDES - OAB:9.866/MT

 Código nº. 755906.

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de suspensão do andamento do processo, pelo prazo de 

06 (seis) meses, conforme pleiteado pelo membro do parquet à fls. 112.

 Havendo o decurso do prazo, dê-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753594 Nr: 9592-91.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 MUNIZ DE CARVALHO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE LUXE COMERCIO DE VESTUARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ACÁSSIO MUNIZ JÚNIOR - 

OAB:8872/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:MT Nº 7245

 Código Processo nº. 753594Vistos etc.O princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo(...)nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 804367 Nr: 16057-82.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS XAVIER RACHID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A - COMPANHIA DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS PIMENTEL BARBOSA 

NETO - OAB:18454/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 CD. PROC. 804367

Vistos etc.

Defiro o pedido de levantamento de valores, observando os dados 

bancários fornecidos à fls. 140 e os termos do Provimento nº. 

16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 759556 Nr: 13113-44.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ VIEIRA DE MORAES FILHO, SIMONE GONÇALVES 

DOS SANTOS MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE MORAES, LUIS GUSTAVO 

JORGE PELERIGO, JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:12485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Código Processo nº 759556Vistos etc.Em relação a preliminar de inépcia 

da inicial arguida na peça defensiva, têm-se que com uma simples análise 

da exordial resta claro o objetivo perseguido pela demandante, decorrendo 

da narração dos fatos a lógica do pleito, cujo objeto restou amplamente 

impugnado na contestação.(..)Determino a produção da prova 

testemunhal.Designo audiência de instrução para o dia 06 de dezembro de 

2018 às 14h00.Intime as partes, pessoalmente, para comparecem ao ato 

para prestarem depoimento pessoal, advertindo-as que o não 

comparecimento ou havendo recusa em depor, lhe serão aplicadas pena 

de confesso nos termos do artigo 385, §1º, do CPC. (...)), fica deferido o 

pedido, devendo a parte providenciar o cumprimento da CP, no prazo de 

30 (trinta) dias contados da oferta do rol, devendo a parte interessada 

retirar a CP na escrivania, no prazo de 05 (cinco) dias da oferta do rol, 

sendo certo que não haverá nova intimação para tal desiderato.Os 

patronos de ambas as partes deverão promover a intimação de suas 

testemunhas arroladas. Optando as partes, pela intimação da testemunha 

por carta com aviso de recebimento, deverão juntar aos autos cópia da 

aludida correspondência de intimação e do seu respectivo recebimento, no 

prazo máximo de 03 (três) dias que antecedem a data da audiência. 

Consigno que a não comprovação no prazo supra e/ou havendo a 

ausência das testemunhas intimadas ou não, importará na desistência da 

inquirição das mesmas, nos termos do artigo 455, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718176 Nr: 13632-87.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 26 de 176



 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 299092 Nr: 2103-86.2003.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONA E SIMPLICIO DE BONA LTDA, HELIOVAN 

SERGIO DE BONA, MARILUCE SIMPLICIO DE BONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOABE TEIXEIRA DE OLIVEIRA 

- - OAB: 5152-A/MT

 .Código nº 299092.

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido da parte credora e 

suspendo o andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos 

para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797549 Nr: 13311-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W J E SILVA EPP, WILTON JUAREZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171, Mellina Myrian do Nascimento P. Lima - OAB:17.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILTON JUAREZ E SILVA - 

OAB:4191/MT

 Código nº. 797549.

 Exequente: Itaú Unibanco S/A.

 Executados: Wj e Silva Epp e Wilton Juzaes e Silva.

 Vistos etc.

 ITAÚ UNIBANCO S/A., qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUIDICIAL contra W J E SILVA EPP e 

WILTON JUAREZ E SILVA, todos devidamente qualificados no processo, 

visando o recebimento do crédito descrito nos autos.

 As partes compareceram nos autos e noticiaram a realização do acordo, 

pleitearam a sua homologação e extinção do presente feito.

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Ex positis, homologo o acordo noticiado nos autos (fls. 113/114) para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante 

desta decisão. Julgo extinto o processo nos termos dos dispostos nos 

artigos 924, inciso III e 925, ambos do Código de Processo Civil. Custas e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Com a desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732861 Nr: 12965-67.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO MÚTUO DOS 

FUNCIONÁRIOS DA CARGILL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCIMÁRIO FRANCISCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA MARTINEZ GALDÃO DE 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/SP200.274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:MT/10046

 CD. PROC. 732861

Vistos etc.

Antes de analisar o pedido do credor constante à fls. 121, intime-o para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, trazer aos autos o demonstrativo atualizado 

do débito exequendo.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 871979 Nr: 7278-70.2017.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C S SILVA E CIA LTDA ME- SEMENTES JK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 871979.

 Vistos etc.

 Ante a manifestação da requerente à fls. 68/70, determino a suspensão 

da Carta Precatória, pelo período de 90 (noventa) dias, visando a 

localização do atual endereço da ré.

 Havendo o decurso do prazo, intime a autora, na pessoa do seu patrono 

regularmente constituído, via DJE, para dar o devido prosseguimento a CP.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 816169 Nr: 1619-17.2016.811.0003

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Código nº. 816169.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pelo requerente à fls. 103/104, determino o 

levantamento dos valores constantes à fls. 102, observando os dados 

bancários fornecidos e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 716057 Nr: 11410-49.2012.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI MARIA LOVERDE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA, CERAMICA LANZI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ AVELINO DE NOVAES 

JUNIOR - OAB:11.180-MT

 CD. PROC. 716057

Vistos etc.
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1.0 - DA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA 

SEGUNDA RÉ

Intime o representante legal da segunda requerida por ARMP para 

constituir novo patrono, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.0 - DOS HONORÁRIOS PERICIAIS

Considerando a proposta apresentada pelo Sr. Expert e a complexidade 

da perícia a ser realizada, bem como ante a concordância da segunda 

requerida, inércia das outras partes e por entender razoável o valor 

indicado, homologo o valor dos honorários periciais à fls. 193, nos termos 

do artigo 465, §3º, do CPC.

Intime as requeridas para procederem o depósito do valor dos honorários 

no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da prova.

Efetivado o depósito, intime o expert para designação de data para a 

realização dos trabalhos. A data para a realização do ato não poderá ser 

superior a 20 (vinte) dias contados da sua intimação.

Com a indicação da data, intime as partes e assistentes técnicos para 

início dos trabalhos, caso indicados.

 A conclusão do laudo deverá vir aos autos no prazo de 20 (vinte) dias 

após o início dos trabalhos.

 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 852491 Nr: 603-91.2017.811.0003

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DELEGADO DE POLICIA JUDICIARIA CIVIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO BRENDO FERREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA JULIA BARKOSKI DE 

OLIVEIRA - OAB:21784/O

 .Código nº 852491.

Vistos etc.

Visando a otimização dos atos processuais, intime a patrona do acusado 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, informe se houve ou não a 

restituição do veículo placa NJU-1056.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, oficie a 1ª DEPOL para 

que informe acerca da devolução do bem.

Em sendo informado que o veículo ainda permanece depositado junto a 

delegacia de polícia, expeça novo mandado de restituição na forma 

requerida pelo parquet.

Cumprida as determinações supra, voltem-me conclusos.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 896566 Nr: 4134-54.2018.811.0003

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABIN - SERVIÇO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA, LUTFI MIKHAEL FARAH NETO, ELIAS FARAH, SONIA 

ELIZABETH DA SILVA BARROS FARAH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 896566

Vistos etc.

Os embargantes pleiteiam a concessão da assistência judiciária, alegando 

não terem condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que os demandantes tragam aos 

autos cópia de suas três últimas declarações do imposto de renda, 

comprovante de rendimento e/ou CTPS, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (art. 321, do CPC).

Após, voltem-me conclusos.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 400602 Nr: 14116-78.2007.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODELIR ANTONIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE GUARESCHI 

- OAB:9724-B/MT

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA VISTAS DO AUTO DE CONSTAÇÃO Á 

FL. 234, BEM COMO PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO 

LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 355540 Nr: 10562-09.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO LOCADORA RONDONÓPOLIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 .Código nº 355540.

Vistos etc.

Intime o patrono constituído do exequente, via DJE, para promover o 

andamento do feito indicando bens passíveis de penhora para satisfação 

do débito, bem como para declinar o atual endereço de sua constituinte, 

ante a devolução do ARMP com a informação “mudou-se” (fls. 216), no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 443760 Nr: 12429-61.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MAGGI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ROBERTO COLETO, LUCINEIA DE 

CASSIA COLETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº 443760

Vistos etc.

 I – Intime o exequente, na pessoa do seu advogado regularmente 

constituído nos autos, pelo DJE, para no prazo de 05 (cinco) dias, trazer 

aos autos matrícula atualizada nº 4.033 e nº. 5.287 do CRI de 

Sertanópolis/MT, dos imóveis que pretende penhorar.

II – Após, conclusos para apreciação do pedido à fls. 225-v .

III – Cumpra.

Rondonópolis – MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797513 Nr: 13302-85.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMANDA CRISTINA LOBO ATTIE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 797513.

Vistos etc.
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O artigo 921, III, do CPC, prevê a suspensão da execução quando não for 

possível localizar bens em nome da parte devedora.

No caso dos autos, observa-se que sequer houve tentativa de citação da 

executada, vez que o credor não atendeu aos comandos judiciais para 

depósito da diligência do Sr. Meirinho para cumprimento do ato citatório.

Assim, indefiro o pedido de suspensão à fls. 37 e determino que o 

exequente proceda o depósito da diligência no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 807196 Nr: 17090-10.2015.811.0003

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON NOVAES PORTO - 

OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 Código nº. 807196.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pela requerente à fls. 187, determino o 

levantamento dos valores constantes à fls. 184/184-v observando os 

dados bancários fornecidos e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 822797 Nr: 3908-20.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRIS ELLEN LOPES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Código Processo nº 822797

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que a petição à fls. 

118/119 se encontra apócrifa. Dessa forma, determino que o patrono do 

requerente, subscreva a petição mencionada, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena do seu não conhecimento.

Após, conclusos.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 426346 Nr: 8468-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO VENTORIN DA SILVA, CHAPA RENOVACAO 

2009

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANADA COUNTRY CLUBE, CANADA PARA 

TODOS, NILSON RACHID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 CD. PROC. 426346

Vistos etc.

 O credor requer a penhora no rosto dos autos do processo nº 

0001579-91.2016.5.23.0022 que tramita perante o Juízo da 2ª Vara do 

Trabalho de Rondonópolis/MT, ao argumento de existência de crédito do 

devedor junto àquele processo.

Sobre a penhora no rosto dos autos dispõe o art. 860 do CPC:

"Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que 

recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao 

direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja 

efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao 

executado."

Assim, considerando, prima facie, a existência de garantia naqueles autos 

em favor do devedor, defiro o pedido de penhora, na forma requerida à 

fls. 505/506.

Expeça mandado de penhora da parte pertencente ao devedor, a ser 

cumprido no rosto dos autos do processo em trâmite perante o Juízo da 2ª 

Vara do Trabalho de Rondonópol is /MT,  sob o  n º 

0001579-91.2016.5.23.0022.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 449569 Nr: 4748-06.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAVIO DANILO LOPES LEITE - 

OAB:13507

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 703413 Nr: 11391-77.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO FAVRETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698, WALLACE ELLER MIRANDA - OAB:56780 /MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código Processo nº. 703413

Vistos etc.

É cabível a citação por edital nas ações de execução de título extrajudicial 

quando os demais meios para localização da parte executada foram 

esgotados.

 Considerando que as tentativas de citação do devedor restaram 

infrutíferas e o credor não logrou êxito em localizar o atual paradeiro da 

mesma, hei por bem deferir a sua citação editalícia, com prazo de 20 

(vinte) dias, nos termos do artigo 246, IV, 256, II e 257, III, do CPC.

Deverá o edital ser publicado em jornal local de grande circulação, pelo 

menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias.

Deverá ainda, o requerente comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) 

dias, o cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 413965 Nr: 9619-84.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVANIS ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVAIR BORTOLATO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIRLEIA STROBEL - 

OAB:5.256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 413965.

Vistos etc.

Intime a credora para que traga aos autos o demonstrativo de débito 

atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos para apreciar o pedido à fls. 237.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724961 Nr: 5931-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396, JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 724961.

 Vistos etc.

Intime a exequente, na pessoa da sua patrona regularmente constituída, 

via DJE, para manifestar sobre a impugnação dos valores bloqueados 

constante à fls. 158/183, no prazo legal.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 417162 Nr: 12810-40.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA CELSO MIGUEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÁDIA FERNANDES RIBEIRO - 

OAB:4038/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Código nº. 417162.

 Vistos etc.

A executada compareceu nos autos à fls. 321/322, informando que 

efetuou o pagamento voluntário da dívida na data 19/09/2013, na quantia 

equivalente a R$ 9.016,15 (nove mil e dezesseis reais e quinze centavos), 

razão pela qual, requer o levantamento da quantia depositado junto à 

conta única em seu favor, vez que houve a quitação do débito mediante o 

bloqueio de ativos financeiros já levantados em favor da credora.

 Em consulta ao Sistema SisconDJ verificou-se no extrato da conta única, 

que houve o pagamento do débito na data 19/09/2013, na quantia de R$ 

9.016,15 (nove mil e dezesseis reais e quinze centavos), apesar da 

ausência de comunicação ao Juízo pela devedora, estando o valor 

vinculado ao feito, hoje atualizado no montante de R$ 12.652,16 (doze mil 

seiscentos e cinquenta e dois reais e dezesseis centavos).

 Desta forma, considerando que a credora já obteve o recebimento do seu 

crédito, conforme consta na sentença proferida à fls. 301/301-v, mediante 

a expedição de alvará devidamente levantado em seu favor, fls. 310, 

defiro o pleito formulado pela executada à fls. 321/322 e determino o 

levantamento da quantia R$ 12.652,16 (doze mil seiscentos e cinquenta e 

dois reais e dezesseis centavos) e eventuais acréscimos, em favor da 

executada OI S/A., observando os dados bancários fornecidos à fls. 

321/321-v.

 Após, determino a remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 30 de agosto de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429287 Nr: 11388-93.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAMOND COMPUTADORES LTDA, JOSE 

ILSON DE ALMEIDA, ROZANA FERREIRA SOJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDES - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IBIRACI NASCIMENTO DA 

SILVEIRA - OAB:12788-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

estes autos, a fim de intimar o advogado da parte autora para manifestar 

acerca da certidão do Oficial de Justiça à fl. 215, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de arquivamento. Decorrido este prazo 

sem manifestação, intimar parte pessoalmente.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004591-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ENEIDA CIARINI VIOTT (REQUERENTE)

FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004585-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA FREITAS FEITOZA (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005115-37.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DJOVANA BRITO DOS SANTOS (AUTOR(A))

LUANA LIRA FALCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO (ADVOGADO(A))

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar nos autos tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003975-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA (ADVOGADO(A))

MARCELO MAGARINOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003937-53.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:
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GERACINA BATISTA DE SOUZA (AUTOR(A))

ALINNE CARDIM ALVES MARTHA (ADVOGADO(A))

JOEL DOS REIS SALES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RESORT MIRAMAR BRASIL LTDA (RÉU)

RUBENS MARCELO PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

DENISE MARIN (ADVOGADO(A))

FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (RÉU)

 

Intimação do advogado da parte requerente, para no prazo legal, se 

manifestar nos autos tendo em vista o trânsito em julgado da sentença.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001844-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURA BRANDAO GOUVEIA (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001102-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

ALBERTO PERGO CHILANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor/apelado para no prazo legal (art. 1.010,§ 

1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000786-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO BORRI (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento das diligências do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003392-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

DORCAS DO CARMO RAMALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor/apelado para no prazo legal (art. 1.010,§ 

1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003876-61.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANELITA MARIA DE JESUS (AUTOR(A))

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do patrono do autor/apelado para no prazo legal (art. 1.010,§ 

1º do CPC/2015) apresentar suas contrarrazões à apelação do requerido.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003168-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR (EXECUTADO)

JOANA D ARC GARCIA PIATO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004130-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO PEREIRA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

EDUARDO PACHECO E SOUZA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DA SILVA (EXECUTADO)

PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO (ADVOGADO(A))

3.TABELIONATO DE NOTAS REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

(EXECUTADO)

Outros Interessados:

BG CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR SOBRE A PETIÇÃO DO EXEQUENTE QUE REQUER A 

DECLARAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002946-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GRENDENE S A (EXEQUENTE)

ROBERTA DRESCH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOPOLDINA COMERCIO DE BOLSAS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000392-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

MARIA CRISTINA BENTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1000392-04.2018.8.11.0003 AUTOR: MARIA CRISTINA 

BENTO DA SILVA Advogado do(a) AUTOR: CELIO PAIAO - MT0018145S 

RÉU: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA Advogado do(a) RÉU: 

DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com as 

conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 

12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, 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 
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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. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1000306-04.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVILSON JOSE GUIMARAES (ADVOGADO(A))

ODILIA VIEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO DE CAMARGO TACLA (RÉU)

RCT ROUPAS EIRELI - EPP (RÉU)

JEAN F VITORATO DA SILVA ME - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS 

COMPROVAR A DISTRIBUIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA, BEM COMO 

APRESENTAR INFORMAÇÕES PROCESSUAIS DO SEU TRÂMITE.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009553-72.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA (ADVOGADO(A))

SIMONE SILVA DE BRITO BARBOSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1009553-72.2017.8.11.0003 REQUERENTE: SIMONE 

SILVA DE BRITO BARBOSA Advogado do(a) REQUERENTE: CAROLINE 

DOURADO MACHADO ROCHA - MT19105/O-O REQUERIDO: UNIMED 

CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado do(a) 

REQUERIDO: DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a serventia com 

as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 

de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se fizerem 

necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil e com 

fundamento nos artigos 6º e 10º, 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. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007558-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA KAROLINA ALVES FERREIRA (AUTOR(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1007558-87.2018.8.11.0003. 

AUTOR(A): FERNANDA KAROLINA ALVES FERREIRA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e Examinados. 

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito. Considerando-se 

que a autora pretende a exclusão do seu nome dos orgãos de proteção 

ao crédito, alegando que nada deve a requerida; para melhor análise do 

pedido,determino a intimação da parte autora para, no prazo legal, trazer 

ao feito o comprovante de pagamento da fatura com vencimento em 

30.05.2018, no valor de R$688,54, já que, na exordial não alegou qualquer 
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irregularidade. Ressalto, outrossim, que embora a autora tenha afirmando 

na exordial que a negativação se deu em razão do débito no valor de 

R$172,33, não é o que se verifica, em atenção ao documento de ID 

15196636. Com a vinda dos esclarecimentos, conclusos. 

Rondonópolis/MT, 05 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001863-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA NOGUEIRA SILVA (AUTOR(A))

MURILO FERNANDO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

NIVIA CORREA DA SILVA (AUTOR(A))

NEIVA CORREA DA SILVA INDIANO (AUTOR(A))

M. E. L. S. (AUTOR(A))

A. L. S. F. (AUTOR(A))

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NOEMI TEREZINHA PINO OAB - 988.222.761-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS null RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Advogado do(a) RÉU: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - MT0008506S-A DECISÃO Vistos e examinados. Proceda-se a 

serventia com as conferências determinadas no artigo 54 da Resolução 

TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, adotando as providências que se 

fizerem necessárias. Diante do advento do Novo Código de Processo Civil 

e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 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. 

Assento que o silêncio ou o protesto genérico por produção de provas 

serão interpretados como anuência ao julgamento antecipado, implicando 

na preclusão do direito probatório. Nesse sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE 

QUE NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando 

a parte, intimada para especificar e justificar a produção de provas que 

lhe interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 

auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004648-24.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D ' LOC MAQUINAS FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

ANDREIA MESQUITA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO DE DEUS ALVES (ADVOGADO(A))

CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1004648-24.2017.8.11.0003 AUTOR: D ' LOC MAQUINAS 

FERRAMENTAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP Advogado do(a) 

AUTOR: ANDREIA MESQUITA DA SILVA - MT15209/O RÉU: 

CONSTRUTORA TERRABRASILIS LTDA - ME Advogado do(a) RÉU: 

RICARDO AUGUSTO DE DEUS ALVES - GO22854 DECISÃO Vistos e 

examinados. Proceda-se a serventia com as conferências determinadas 

no artigo 54 da Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de Abril de 2018, 

adotando as providências que se fizerem necessárias. Diante do advento 

do Novo Código de Processo Civil e com fundamento nos artigos 6º e 10º, 

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, justif icando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência. Assento que o silêncio 

ou o protesto genérico por produção de provas serão interpretados como 

anuência ao julgamento antecipado, implicando na preclusão do direito 

probatório. Nesse sentido é a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

DESACOLHIDO – DESÍDIA DA APELANTE QUE NÃO CUMPRIU A 

DETERMINAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

(Ap 122953/2014, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 26/08/2015). 

Na mesma vertente o STJ: “PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. 

INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM 

PRODUZIDAS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO CARACTERIZADA. 

CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O 

requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 

primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ (STJ - AgRg 

no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou 

decorrido o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos 

conclusos para despacho saneador (art. 398 do CPC) ou julgamento 

antecipado do mérito (arts. 396 e 397 do CPC). Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito, devendo 

as partes, na mesma oportunidade, sinalizar eventual interesse na 

designação de audiência para a realização de autocomposição com o 
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auxílio dos conciliadores judiciais, na forma do artigo 139, inciso V, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002046-94.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL SABINO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

ADALBERTO LOPES DE SOUSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE CINCO DIAS, 

MANIFESTAR INFORMANDO O CUMPRIMENTO DO ACORDO PELA 

REQUERIDA, SENDO SEU SILÊNCIO INTERPRETADO DE FORMA POSITIVA, 

ACARRETANDO A EXTINÇÃO DO FEITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 434525 Nr: 3191-18.2010.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:19.937PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 448463 Nr: 3642-09.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO DA FE LTDA ME, GLAUCE 

GABRIELLE RABELLO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOFIA ALEXANDRA 

MASCARENHAS - OAB:MT/7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 725071 Nr: 6034-48.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERVALEI VEICULOS LTDA - ME, DERVALEI 

HERNANDES DA SILVEIRA, LUCIANA APARECIDA MOLATO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718621 Nr: 14087-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE NOGUEIRA DE SOUZA - ME, JOSE 

NOGUEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE PESTANA 

- OAB:13758/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 348381 Nr: 3745-26.2005.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO CASARAO LTDA, ALVARO 

ASSIS GOMES, TANIA MARQUES DA SILVA ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOISES BORGES REZENDE 

JUNIOR - OAB:5374/MT, VALÉRIA ALVES DA SILVA - OAB:13991/GO

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exequente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01 (um)ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 719850 Nr: 890-93.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SBARDELLINI E CIA LDTA - FUZIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G AUGUSTO PONTIN ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO BUOSI - 

OAB:227541/SP, CASSIANO PIRES VILAS BOAS - OAB:OAB/MG 

154.853, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:OAB/SP 139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 793263 Nr: 11581-98.2015.811.0003

 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: BRINKS EPAGO TECNOLOGIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZA VALENZUELA, OTAVIO DE JESUS 

VALENZUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE CASTRO SILVA - 

OAB:224.979/SP, MARIA CECÍLIA GADIA DA SILVA LEME MACHADO - 

OAB:112.333/SP, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 901024 Nr: 5587-84.2018.811.0003

 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: COMANDO DIESEL TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO SIMAO TRANSPORTES LTDA, 

BRADESCO AUTO /RE COMPANHIA DE SEGUROS, BRADESCO AUTO/RE - 
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COMPANHIA SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE EDUARDO BENES INACO - 

OAB:MT/14.460/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Ballabem Rotger - 

OAB:156.103, MARCELO ANDRIGO BAIA EDUARDO - OAB:14159, 

MATEUS ROQUE BORGES - OAB:241059/SP, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente, nos moldes do artigo 712 e seguintes 

do Código de Processo Civil e considerando a decisão proferida no feito 

determinando a abertura de procedimento de restauração de autos 

PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA BRADESCO AUTO/ RE 

COMPANHIA DE SEGUROS para, nos termos do artigo 714 do CPC, no 

prazo de 05 (cinco) dias manifeste e protocole cópias dos documentos 

que tiver em seu poder referente ao processo em questão (ANTIGO 

747577, NUMERAÇÃO ÚNICA 6504-45.2014.811.0003), devendo observar 

que a secretaria procedeu a autuação e registro parcial dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 810902 Nr: 18201-29.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICIANA TOUCHERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOISE PRETEL SCRAMIN, ANDRE LUIS 

PRESTEL SCRAMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE AQUINO DOS 

SANTOS - OAB:23.911, LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - OAB:, Victor 

Guilherme Moya - OAB:20.235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMILSON BENEDITO RONDON 

- OAB:OAB/MT 19.220, EDSON LOURENÇO GOMES - OAB:OAB/MT 

19219, JUNIOR ANTONIO MAGGI - OAB:6544/MT, MARCOS A BARALDI 

- OAB:OAB/MT 21.110

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da certidão 

negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o conteúdo 

da cert idão poderá ser  v isual izado at ravés do s i te 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741116 Nr: 2748-28.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON MATIAS DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua 

finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 741110 Nr: 2742-21.2014.811.0003

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANA SOARES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da devolução de 

correspondência de folhas retro sem o cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 810633 Nr: 18096-52.2015.811.0003

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITALO TRASI FILHO, MARCIO ROGERIO 

BERTONI, SAMIR DAUD TRASI, GABRIEL ZUZERTE DE MENDONÇA 

TAVARES, GABRIEL GIONGO BORTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISIA MARIA DE FARIA 

ZUZARTE DE MENDONCA - OAB:MT/7130

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777823 Nr: 5351-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 Intimação da executada para, no prazo legal, manifestar sobre a penhora 

online de fls.150/155, na importância de R$ 1.226,30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814817 Nr: 1147-16.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMAL EMPRESA DE MINERAÇÃO ARIPUANA LTDA., 

FRANCISCO CONRADO FERREIRA PENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MEDEIROS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6542-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 873566 Nr: 7863-25.2017.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO, DUILIO 

PIATO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMICA CORRETORA DE CEREAIS LTDA, 

SANDRO ANTONIO CARDOSO PEREIRA, MARIA DA GLORIA DE MOURA 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO MEDEIROS 

CRIVELLENTE - OAB:PROCURADOR

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua 

finalidade.Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar 

acerca da devolução de correspondência de folhas retro, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737123 Nr: 13-22.2014.811.0003

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

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GABRIELA LTDA - ME, 

SEBASTIAO MAURICIO GALVÃO, MARLENE ALVES GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca das informações 

da Receita Federal que foram arquivadas em pasta própria nesta 

secretaria. Registro que aludidas informações somente poderão ser 

consultada por Advogado com procuração nos autos ou pessoa por ele 

autoriza, não podendo copiar, ou fotocopiar as informações, apenas ter 

vista no balcão da secretaria fazendo as anotações que lhe aprouver.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 739947 Nr: 1942-90.2014.811.0003

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, FORD DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT17298A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:OAB/MT12129A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT15.600

 Intimação das partes para, no prazo legal, apresentar contrarrazões aoS 

embargos de declaração de fls.260/263, interpostos pelo requerido FORD 

DO BRASIL S/A.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 773196 Nr: 3652-14.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARAL JUNIOR CORRETOR DE SEGUROS LTDA ME, 

MARIA VALNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTOVAN LOCADORA DE VEICULOS LTDA 

ME, Danyely Batista da Silva , Sul América Cia de Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR 

- OAB:161403 SP, TAISE CAROLINE PRADELA A DE ARAUJO PORTO - 

OAB:MT/13.232

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar à contestação de 

folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776898 Nr: 5017-06.2015.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA BORGES DE CARVALHO XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE HENRIQUE FERREIRA LOPES, VALERIA 

ALVES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO FERNANDES DOMINGOS 

DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar à contestação de 

folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 704679 Nr: 12657-02.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCRIS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

LTDA ME, LIONEL FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA CRISTINA ROCHA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 879637 Nr: 10147-06.2017.811.0003

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIA DE FIAÇÃO E TECIDOS SANTO ANTÔNIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MUZZI - OAB:OAB/MG 

71874

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo de 10 dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 901233 Nr: 5658-86.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA PEDRINA DE JESUS MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SAITO - 

OAB:13.392-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Intime-se a parte autora, para que informe quem é parte requerida na 

ação e sua qualificação, no prazo legal.

 Após, conclusos para o recebimento da inicial.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713939 Nr: 9090-26.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. W. FERREIRA DE FARIAS - EPP, NELES WALTER 

FERREIRA DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. S COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

I – Renajud

Defiro o pedido para busca de veículos em nome da parte executada via 

Sistema RENAJUD.

 Em sendo positiva, intime-se a parte exequente para manifestar se possui 

interesse na penhora do veículo, indicando o endereço para sua 

formalização.

 II - Infojud

Defiro o pleito de consulta no Sistema INFOJUD das declarações de renda 

da parte executada, referente aos últimos 03 (três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Restando parcial ou totalmente infrutífera as diligências, intime-se a parte 

exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de extinção.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 857674 Nr: 2395-80.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRMGC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CIVEL DE RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: paulo ricardo feitoza matos - 

OAB:21.913 MT

 Intimação do advogado da parte requerida, Dr. PAULO RICARDO FEITOZA 

MATOS, inscrito na OAB/MT. 21.913, do inteiro teor do despacho que 

transcrevo a seguir: "Visto. Intime-se a parte requerida para memoriais 

escritos no prazo legal. Decorrido o prazo, Certifique-se e voltem 

conclusos para sentença. Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 899414 Nr: 5139-14.2018.811.0003

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS, KENIA MARLOVA FORGIARINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRF, JOSE FERREIRA, SILVANA APARECIDA 

ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT, 

KENIA MARLOVA FORGIARINI - OAB:16.610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Dr. Dailson Nunis, inscrito na OAB/MT 7995 e Dª. Kenia 

Marlova Forgiarini, inscrita na OAB/MT 16610, advogados em causa 

própria, para que informe o endereço completo e atualizado da Requerida 

Silvana Aparecida da Rosa.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 729212 Nr: 9926-62.2013.811.0003

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VITOR HUGO ALVES VISNHIESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGDA APARECIDA DO AMARAL CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - 

OAB:16257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Rodrigues Soares - 

OAB:

 Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Analisando os autos e em consonância do pleito ministerial de fls. 66, 

atesto que a autora do(s) fato(s) Agda Aparecida do Amaral Cerqueira 

cumpriu integralmente a pena alternativa ofertada pelo Ministério Público e 

aceita em audiência preliminar, conforme comprovantes de fls. 66.

Nesta perspectiva, uma vez comprovado o cumprimento integral da medida 

imposta ao autor do(s) fato(s), torna-se imprescindível o dever de se 

declarar a extinção da punibilidade deste, visto que encerrada está a 

pretensão punitiva do Estado.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de Agda Aparecida do 

Amaral, em virtude do cumprimento da transação penal, em conformidade 

ao disposto no art. 76 da Lei 9.099/95, e, por consequência, determino o 

arquivamento dos presentes autos com as baixas e cautelas de estilo.

Registro, por oportuno, que a presente sentença não deverá constar 

como antecedentes criminais e somente deverá ser anotada para impedir 

novamente o benefício, no prazo de cinco anos.

Cientifique-se o Ministério Público.

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

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 859305 Nr: 2995-04.2017.811.0003

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: AUDYMAR CANDIDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE DE SOUZA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ATILA RODRIGUES JAPIASSU 

DOS SANTOS - OAB:15527, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LUIZ PEREIRA - 

OAB:OAB-MG 132.031

 Vistos.

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Analisando os autos e em consonância com o pleito ministerial de fls. 125, 

atesto que o(a) autor(a) do(s) fato(s) cumpriu integralmente a pena 

alternativa ofertada pelo Ministério Público e aceita em audiência preliminar, 

conforme constatado em fls. 116/122.

Nesta perspectiva, uma vez comprovado o cumprimento integral da medida 

imposta ao autor do(s) fato(s), torna-se imprescindível o dever de se 

declarar a extinção da punibilidade deste, visto que encerrada está a 

pretensão punitiva do Estado.

Diante do exposto, declaro extinta a punibilidade de Elenice de Souza 

Matos, em virtude do cumprimento da transação penal, em conformidade 

ao disposto no art. 76 da Lei 9.099/95, e, por consequência, determino o 

arquivamento dos presentes autos com as baixas e cautelas de estilo.

Registro, por oportuno, que a presente sentença não deverá constar 

como antecedentes criminais e somente deverá ser anotada para impedir 

novamente o benefício, no prazo de cinco anos.

Cientifique-se o Ministério Público.

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

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 780270 Nr: 6310-11.2015.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SUZANE DOS SANTOS SEIXAS FREITAS, EDUARDO 

VINICIUS SEIXAS FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANTONIO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Calil Marques Failssal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em decorrência da perempção, julgo extinta a 

punibilidade do querelado Carlos Antonio de Moraes, nos termos do art. 

107, IV do Código Penal e, consequentemente, determino o arquivamento 

dos autos com as baixas e cautelas de praxe.Cientifique-se o Ministério 

Público.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Às providências.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1005758-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES (ADVOGADO(A))

FRANCISCO RAMOS DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LUCIA NAVES GUTIERREZ (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1005758-58.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 14036357, pelo que designo o dia 25.10.2018, às 17h, para a 

realização da audiência de tentativa de conciliação, bem como determino a 

notificação do empregador da parte requerida, nos termos do art. 529, 

CPC, devendo ser imediatamente oficiado, para que efetue o desconto 

diretamente em sua na folha de pagamento, sob pena de crime de 

desobediência (art. 330, do Código Penal). 2. Intimem-se e notifiquem-se a 

parte autora, pessoalmente, seu procurador, bem como o representante 

do Ministério Público. 3. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte 

requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 4. 
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Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de agosto de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004681-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSE RONALDO PINHEIRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

chrisley kelly farias neves (REQUERIDO)

MARCIA MACEDO GALVAO (ADVOGADO(A))

 

Processo n.º 1004681-14.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Analisando 

detidamente os autos, nota-se que foi requerido pela parte requerida a 

modificação do direito de visitas fixado por este juízo (ID: 12941907). 2. 

Não se pode olvidar, outrossim, que o direito de visitas e de convívio entre 

os pais e os filhos que não estão sob sua guarda é garantido pelo Código 

Civil, bem como pelo Diploma Processual Civil, senão vejamos: “Art. 1.589. 

O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e 

tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou 

for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação. 3. 

Da mesma forma, a doutrina, fazendo sua interpretação, orienta no 

seguinte sentido: “O direito de convivência não é assegurado somente ao 

pai ou à mãe, é direito do próprio filho de com eles conviver, o que reforça 

os vínculos paterno e materno-filial. É direito da criança manter contato 

com o genitor com o qual não convive cotidianamente, havendo o dever do 

pai de concretizar esse direito. É totalmente irrelevante a causa da ruptura 

da sociedade conjugal para a fixação das visitas. O interesse a ser 

resguardado, prioritariamente, é o do filho, e objetiva atenuar a perda da 

convivência diuturna na relação parental.” (DIAS, Maria Berenice. Manual 

de direito das famílias. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 

459) (grifo nosso) 4. Assim, corroborando com todos os documentos 

carreados na exordial, bem como diante da juntada do estudo psicossocial 

realizado na casa da genitora da menor, concluindo que ela não está 

adaptada ao convívio paterno, permite a este juízo vislumbrar uma nova 

situação e que merece ser alterada para que atenda da melhor maneira ao 

interesse da criança, que, no caso em apreço, tem apenas três anos de 

idade (ID: 15148270), necessitando de um lapso temporal de tempo para 

adaptação à presença do pai para poder pernoitar na sua residência. 5. 

Isto posto, após análise acurada do feito, tendo em vista os argumentos e 

documentos trazidos aos autos pela genitora da menor, defiro o petitório 

de ID: 15148182, regulamentando o direito de visitas da seguinte maneira: 

o genitor, ora requerente (qualificado nos autos), poderá ter consigo a 

companhia da filha aos finais de semanas alternados, sendo que nos 

sábados e nos domingos pegará a menor às 8h e devolverá na casa da 

genitora às 18h do mesmo dia, sem pernoitar com ela, até nova 

deliberação deste juízo. 6. Após a juntada do relatório do estudo social a 

ser realizado com o requerente, venham-me os autos conclusos para 

designação de audiência de instrução e julgamento. 7. Intime-se. 8. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 04 de setembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

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

Processo Número: 1006642-53.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. R. (ADVOGADO(A))

C. B. G. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. A. C. G. (RÉU)

 

Processo n.º 1006642-53.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC), 

postergando a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação. 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, concedendo à parte requerente as isenções 

previstas no art. 98, do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa 

concessão em qualquer fase do processo, se for constatada a 

inveracidade dos fatos alegados pela parte necessitada. 3. Designo o dia 

04.10.2018, às 17h, para realização da audiência de tentativa de 

conciliação. 4. Intimem-se e notifiquem-se a parte requerente e seu 

procurador, bem como o representante do Ministério Público. 5. Cite-se a 

parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o prazo para 

contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir da 

realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 c.c. art. 355, inciso 

I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte requerida que, se não 

contestar a ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora, conforme dicção do 

art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. Intime-se. 7. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 16 de agosto de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1006486-65.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. M. B. (ADVOGADO(A))

M. C. A. D. A. F. (ADVOGADO(A))

A. M. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. O. B. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1006486-65.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Recebo a exordial, 

devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 189, inciso II, CPC). 2. 

Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, 

concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 

Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Designo o dia 01.10.2018, às 17h, para realização 

da audiência de tentativa de conciliação, na qual, caso não haja 

composição entre as partes, será deliberado a respeito da realização do 

exame de DNA. 4. Intimem-se e notifiquem-se a representante da parte 

requerente e seu procurador, bem como o representante do Ministério 

Público. 5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, 

salientando-lhe que o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 

355, CPC), fluirá a partir da realização da audiência de conciliação (arts. 

693, 697 c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à 

parte requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil. 6. 

Intime-se. 7. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 14 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001999-86.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEUSDETE BISPO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

VIRIATO BISPO SEABRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA NILZA DOS SANTOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1001999-86.2017.8.11.0003 ofício de nº. recebido pelo 

destinatário decisão cejusc. . Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018 

LUCILEILA CARDOSO Gestora

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002037-35.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

K. D. M. G. (REQUERENTE)

A. B. B. D. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. D. F. (ADVOGADO(A))

M. B. F. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1002037-35.2016.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos certidão designando audiência cejusc para o dia 8/10/2018 

14h40min Rondonópolis/MT, 29 de agosto de 2018 LUCILEILA CARDOSO 

Gestora

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

Processo Número: 1007493-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

O. D. S. C. (AUTOR(A))

W. M. T. D. S. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. C. (RÉU)
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F. D. S. C. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1007493-92.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DESIGNANDO AUDIENCIA Em cumprimento a determinação 

contida no id. 15207574, designo audiência de conciliação para o dia 

18/10/2018, às 15h30min. Rondonópolis/MT,18:13:18 LUCILEILA 

CARDOSO Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 797187 Nr: 13181-57.2015.811.0003

 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: CMDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12995/MT, FABIANA OLIVEIRA MARTINS MIGLIAVACCA - 

OAB:8744-B/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIA ROSELEIDE 

MARTINELLI DE MENDONCA, para devolução dos autos nº 

13181-57.2015.811.0003, Protocolo 797187, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 281911 Nr: 5314-04.2001.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAP, RLPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA CORSINO 

GONCALVES NONATO - OAB:6866/MT

 Ipulsiono os presente com a finalidade de intimar parte requerida, através 

do patrono, para manifestar acerca do ofício de fls. 279/399, em cinco 

dias, requerendo o que de direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002919-60.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELISABETH NEVES CABRAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVALDO ALVES BATISTA (RÉU)

MILENE DOS REIS MAIA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Aos cinco (05) dias do mês de setembro (09) do 

ano de dois mil e dezoito (2018), às 14h, neste Município e Comarca de 

Rondonópolis, no Auditório da 1ª Vara Especializada de Família e 

Sucessões, onde se encontrava presente o Exmo. Sr. Dr. WANDERLEI 

JOSÉ DOS REIS, MM. Juiz de Direito, comigo assessor de gabinete, a quem 

o MM. Juiz ordenou que, após as formalidades de estilo, levasse a público 

o pregão na audiência de instrução e julgamento, nos autos da AÇÃO DE 

RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL aforada por 

ELISABETH NEVES CABRAL em face de EVALDO ALVES BATISTA. Feito 

o pregão, foi constatada a presença da requerente acompanhada por sua 

procuradora, Dr.ª Laura Araújo da Silva, bem como a presença do 

requerido acompanhado por sua patrona, Dr.ª Milene dos Reis Maia. 

Aberta a audiência, tentada a conciliação a mesma restou exitosa nos 

seguintes termos: “As partes concordam com a existência da união 

estável pelo período de fevereiro de 2007 até dezembro de 2016 e 

concordam com a dissolução da mesma. Quanto à partilha dos bens o 

requerido compromete-se a pagar à autora o valor de R$ 30,000,00 até o 

dia 11.09 do corrente a ser depositado na conta corrente da autora junto 

ao Banco do Brasil, Ag: 0551-7, conta: 47.580-7, mais o valor de R$ 

5.000,00 a ser depositado na mesma conta corrente nos dias 11.10 e 

11.11 em parcelas de R$ 2.500,00 cada depósito. As partes avençam uma 

cláusula penal no valor de 10% da avença no caso de inadimplemento por 

parte do requerido A requerente ficará com a propriedade da motocicleta 

HONDA GG 125 FAN, placa OAX5420, que já se encontra em seu nome. O 

veículo FIAT STRADA, placa OAS2563 ficará na propriedade do requerido, 

sendo que já se encontra em seu nome. Quanto ao lote urbano e a posse 

do rancho descritos na exordial a autora reconhece, mediante o acordo 

supra, seus direitos ao requerido, deles renunciando expressamente. As 

partes renunciam ao prazo recursal.” Dada a palavra à advogada da 

requerente, pela mesma foi dito: “MM. Juiz, pela homologação.” Dada a 

palavra à advogada do requerido, pela mesma foi dito: “MM. Juiz, pela 

homologação.” A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA: 

“Vistos etc, trata-se AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE 

UNIÃO ESTÁVEL aforada por ELISABETH NEVES CABRAL em face de 

EVALDO ALVES BATISTA (qualificados nos autos). Aberta a audiência 

tentada a conciliação a mesma restou exitosa nos termos supra, sendo 

advertido pelo juízo que a propriedade dos imóveis descritos na exordial 

não foi comprovada nos autos não podendo, por isso, ser objeto de 

deliberação do juízo, inteligência do art. 1.227, do Código Civil: “Art. 1.227. 

Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre 

vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis 

dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos 

neste Código.” Não é outro o entendimento jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL. PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL CUJA PROPRIEDADE NÃO FOI 

PROVADA. AUTOMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DE TERCEIRO. Não há 

como decidir a respeito de partilha de bem imóvel cuja propriedade não foi 

provada e que alegadamente pertence a terceiro. Eventual direito sobre o 

bem deve ser buscado em ação própria com a participação do proprietário 

registral do bem. Sentença mantida. Também é descabida a partilha dos 

dois automóveis que estão registrados no nome do pai do autor, pois ele 

não é parte neste processo. Viável, contudo, reconhecer a meação da ré 

sobre eventual direito de indenização em relação a tais bens, o qual 

deverá ser deduzido em ação própria que conte com o proprietário dos 

bens. Sentença parcialmente reformada. DERAM PARCIAL PROVIMENTO 

AO APELO.” (TJ/RS. Apelação nº 70074918830. Relator: Des. Rui 

Portanova. Julgamento: 07.12.2017) (grifo nosso). Dessarte, considero 

satisfeitas as exigências legais, de maneira que a homologação do acordo 

supra bem como o acordo firmado no ID: 8337917 é medida que se impõe. 

Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, homologo, 

por sentença, os acordos de vontades das partes, para declarar, com 

efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre elas, mantida 

pelo período de fevereiro de 2007 até dezembro de 2016, e decretar sua 

dissolução, pelo que EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil e art. 1.723, do 

Código Civil. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios. Homologo a renúncia ao prazo recursal. A 

presente transita em julgado com a sua publicação. Publicada em 

audiência. Saem os presentes intimados. Arquive-se, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Cumpra-se.” Nada mais, 

determinou o MM. Juiz que se encerrasse o presente. Eu, 

______________________, Rodrigo Kurz Roggia Júnior, Assessor de 

Gabinete I, lavrei o presente termo, que vai devidamente assinado. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000067-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. M. (REQUERENTE)

E. N. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. Q. D. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé, que foi redesignada audiência de 

CONCILIAÇÃO para o dia 13 de NOVEMBRO de 2018, às 13h00min. 

Rondonópolis-MT, 5 de setembro de 2018. Hélio Avelino dos Santos 
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GESTOR JUDICIÁRIO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 808539 Nr: 17511-97.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEAO, JEAO, VOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE QUANTO O 

REQUERIMENTO, INFORMANDO PAGAMENTO EFETUADO, FLS.73/77, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 722900 Nr: 3909-10.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TLDSF, CDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:, 

WALLACE FERREIRA DE SOUZA - OAB:33.651 BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLACIENE DE SOUZA 

FERREIRA - OAB:27365, WALLACE FERREIRA DE SOUZA - OAB:33.651 

BA

 INTIMAÇÃO das partes, através do patrono constituído à fl. 137, Dr. 

Wallace Ferreira de Souza, OAB/BA 33651, da sentença proferida às fls. 

145/147: "Vistos etc. Cuida-se de “Ação de Investigação de Paternidade 

c/c Alimentos’ ajuizada por T. L. da S. F., representada por C. da S. F., em 

desfavor de R. M. de J., todos bem qualificados nos autos. 

Derradeiramente, as partes postularam pela homologação de avença 

firmada extrajudicialmente em relação a obrigação alimentar e visitas das 

filhas menores D. K. F. de J. e T. L. da S. F. de J. (fls. 13 e 68), requerendo 

que, doravante, passe o genitor a contribuir com o importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais) mensais, bem como 50% (cinquenta por cento) das 

despesas extraordinárias com medicamentos e materiais escolares em 

favor das mesmas, mediante apresentação de nota fiscal, cujo pagamento 

será realizado até o dia 10 (dez) de cada mês, em conta bancária de 

titularidade da genitora. Além disso, os genitores ajustaram o direito de 

convivência paterna, na forma disposta às fls. 134/136. O Ministério 

Público opinou pela homologação do aludido acordo (fls. 143/144). Relatei. 

Decido. Ainda, necessário consignar que o critério mais seguro e 

equilibrado para a definição do encargo é o da vinculação ao salário 

mínimo. Assim sendo, considerando estes fatores, tem-se que a pensão 

deve ser fixada no montante de 52,41% (cinquenta e dois vírgula quarenta 

e um por cento) do salário mínimo nacional vigente, valor que se afigura 

mais adequado e condizente ao pactuado. Posto isso, HOMOLOGO o 

presente acordo para que surta os seus legais efeitos, razão porque 

RESOLVO o mérito, pela transação, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do 

Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, expeça-se ofício ao 

órgão empregador do acordante, Sr. R. M. de J., no endereço declinado à 

fl. 109, a fim de que cesse o desconto em folha de pagamento da r. verba 

alimentar e o respectivo repasse à Sra. C. da S. F., considerando a 

natureza do pagamento ajustado. Sem custas ante ao precedente 

deferimento da justiça gratuita às partes. Honorários na forma pactuada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 781951 Nr: 6977-94.2015.811.0003

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JWLDCMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:/MT /18562

 INTIMAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE PARA MANIFESTAR-SE QUANTO O 

REQUERIMENTO, INFORMANDO PAGAMENTO EFETUADO, FLS.70/73, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 728807 Nr: 9577-59.2013.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMCS, DFCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO FERREIRA SILVA 

BECKER - OAB:17905/O, LUCAS GABRIEL SILVA FRANÇA - 

OAB:OAB/MT 19.363, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (S) ADVOGADO (S)DO AUTOR, ACERCA 

DODESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, PARA MANIFESTAR-SE, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO DO FEITO AO 

SETOR DE ARQUIVO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 873918 Nr: 7997-52.2017.811.0003

 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: MHODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, RICK ANDREI VIEIRA - OAB:21426/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que o RECURSO DE APELAÇÃO apresentado pela parte autora 

(fls. 152/155) foi interposto no prazo legal (art. 1.003, § 5°, CPC). No 

mesmo ato, procedo à intimação da parte requerida para apresentar 

contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1°, CPC).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 817426 Nr: 2025-38.2016.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITDA, RTDA, IIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CVCDA, GCDA, WACB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARQUES 

MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:20.326, DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS 

- OAB:13612, WELSON GAÍVA MARINO - OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 INTIMAÇÃO DOS AUTORES PARA MANIFESTAREN-SE ACERCA DO 

CONTEÚDO DOS LAUDOS DE FLS.106 A 110, NO PRAZO DE 05 

(CINCO)DIAS.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003567-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (REQUERENTE)

PEDRO RAMOS MARCONDES MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 01/09/2018. FRANCISCO 
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ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004565-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CIPRIANO DA CRUZ (AUTOR(A))

RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO Nº 1004565-08.2017.811.0003. VISTO. JOSÉ CIPRIANO DA 

CRUZ ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que devido a presença de um 

nódulo nas partes moles, localizado no ápice do lobo inferior do pulmão 

direito, necessita, com urgência, de uma cirurgia de RETIRADA DE 

NÓDULO DE PULMÃO (CID C-34). Consta na inicial que após realizar 

vários exames, o autor foi informado sobre a necessidade de realização 

da cirurgia, tendo passado por avaliação preparatória – risco cirúrgico em 

03/08/2015, porém o procedimento não foi realizado devido a falta de 

vagas. Alegou que, na data de 27/01/2016, realizou uma tomografia onde 

constou a presença do nódulo com densidade de partes moles medindo 

aproximadamente 1,0 cm de diâmetro, localizado no ápice do lobo inferior 

do pulmão direito, e que em 29/06/2016, após a realização de novo Laudo 

de Raio-X do Tórax, foi novamente constatado a gravidade do nódulo, o 

qual já estava com 1,3 cm de diâmetro. Aduziu que foi agendada a data de 

22/08/2016 para consulta com médico Dr. Marcelo Borges, para internação 

e posterior realização da cirurgia, sendo que no dia 02/08/2016 passou 

por nova avaliação preparatória – risco cirúrgico; no entanto, até o 

momento o procedimento cirúrgico não foi realizado, nem mesmo 

agendada data para sua realização, muito embora o autor tenha sido 

diagnosticado há quase 03 (três) anos. Asseverou, ainda, que ao solicitar 

informações a secretaria do Hospital do Câncer sobre sua cirurgia, foi 

informado de que a agenda para procedimentos de tal natureza era de 2 

(dois) anos, no mínimo, independentemente da urgência. Ao final, requereu 

a concessão da tutela antecipada para determinar que os requeridos 

forneçam, imediatamente, o transporte, cirurgia indicada em Hospital de 

referência cadastrado junto ao SUS, ou, se necessário (v. G., inexistência 

de vaga na rede pública), em Hospital da rede privada, bem como pra 

condená-los ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 100.000,00 (cem mil reais). O pedido de tutela antecipada foi indeferido 

(fls. 94/98 do PDF). O autor interpôs recurso de Agravo de Instrumento em 

face da decisão que indeferiu a tutela antecipada (fls. 118/128 do PDF). O 

Estado de Mato Grosso apresentou contestação aduzindo, em suma, que 

o fornecimento do procedimento cirúrgico em questão contraria as 

diretrizes estabelecidas pela Administração, coloca em risco a vida de 

outros pacientes e não coaduna com o postulado constitucional de 

prestação de saúde mínima e digna aos usuários do SUS (fls. 129/131 do 

PDF). O autor impugnou a contestação apresentada pelo Estado de Mato 

Grosso (fls. 135/139 do PDF). O Município de Rondonópolis, por sua vez, 

arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que o 

procedimento pleiteado é de alto custo, de modo que o Município não é 

parte legítima para figurar no polo passivo. No mérito, aduziu que os 

recursos financeiros destinados à saúde devem ser administrados pelo 

Executivo, não sendo admissível a ingerência do Judiciário no 

desempenho do encargo, já que somente cria tumulto na execução 

orçamentária. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados 

na inicial (fls. 141/144 do PDF). Intimada, a parte autora informou que a 

cirurgia pleiteada foi realizada em 14/03/2018, no Hospital Santa Casa de 

Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, ocorrendo a perda do objeto 

quanto à obrigação de fazer. No entanto, requereu o prosseguimento da 

ação quanto ao pedido de indenização por dano moral (fls. 151/152 do 

PDF). Instadas as partes a especificarem as provas, o autor informou que 

não deseja produzir outras provas, pugnando pelo julgamento antecipado 

da lide (fls. 167/168 do PDF). Os requeridos não se manifestaram (certidão 

de fls. 170 do PDF). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 335, 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. DA PERDA 

PARCIAL DO OBJETO. Tendo em vista que a cirurgia de retirada do nódulo 

no pulmão foi realizada pela rede SUS no curso desta ação (fls. 151/155), 

houve a perda do objeto quanto ao pedido principal desta demanda 

(obrigação de fazer). Todavia, resta pendente de julgamento o pedido 

acerca do dano moral em razão da demora em realizar a cirurgia, que 

ainda é tema de controvérsia nos autos (fls. 151 do PDF). Assim, 

DECLARO a perda parcial do objeto da demanda somente quanto ao 

pedido de obrigação de fazer consistente na realização da cirurgia. 

MÉRITO. O autor pleiteia indenização por dano moral decorrente da demora 

do SUS em realizar de cirurgia para reiterada do nódulo no pulmão do 

autor. Em análise aos documentos que acompanham a inicial, verifica-se 

que o autor foi diagnosticado com neoplasia condral (exame de fls. 31 do 

PDF). Em 2016, foi realizada avaliação perioperatória do paciente para 

saber se este paciente reúne condições clínicas para ser submetido a 

procedimento cirúrgico (fls. 41), oportunidade em que foram realizados 

diversos exames, tais como exame de sangue (fls. 37/40), tomografia (fls. 

48), eletrocardiograma (fls. 49), T. C. de tórax (fls. 51), dentre outros. 

Pertinente assinalar que não há nos autos qualquer documento ou relatório 

médico descritivo em que conste o pedido de cirurgia no período anterior a 

2018. Ou seja, carece de prova a alegação da parte de que aguardava há 

quase três anos o agendamento do procedimento. De outro norte, ainda 

que ficasse provada a demora excessiva dos órgãos gestores do sistema 

de saúde público em fornecer o procedimento pleiteado, não configura, 

por si só, ato ilícito capaz de ensejar direito a indenização por danos 

morais, mormente quando não houve lesão a saúde do autor. Com efeito, o 

paciente acabou sendo submetido ao procedimento cirúrgico no Hospital 

Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, em 

14/03/2018, não havendo qualquer informação de que tenha ocorrido 

qualquer problema na cirurgia ou no pós-operatório. Restou claro, ainda, 

que as medidas e procedimentos adotados pelo Município de Rondonópolis 

decorreram de atos administrativos da Secretaria Municipal de Saúde e 

não de ordem judicial (MEMO nº 096/AJ/SMS/2018), considerando que o 

pedido de antecipação de tutela foi indeferido por este juízo e pelo Tribunal 

de Justiça, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 

1009754-73.2017.8.11.0000. Ou seja, a simples demora na realização da 

cirurgia, sem ter causado maiores danos à saúde do paciente não importa 

em ato ilícito passível de causar maiores constrangimentos morais ao 

autor. Nesse sentido: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. 

IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. REMESSA 

NECESSÁRIA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE NÃO 

ENQUADRAMENTO DO PROCEDIMENTO REQUERIDO NO ROL LISTADO 

PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVER DO ESTADO DE GARANTIR, 

MEDIANTE A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS E ECONÔMICAS O 

ACESSO UNIVERSAL E IGUALITÁRIO À SAÚDE, BEM COMO OS 

SERVIÇOS E MEDIDAS NECESSÁRIOS À SUA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E 

RECUPERAÇÃO (CF, ART. 196). PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 

APELAÇÃO DO AUTOR. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. PLEITO 

INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS SUPOSTOS 

DANOS. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRA- ÇÃO. 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA E 

APELOS DESPROVIDOS. 1. A saúde é um direito de todos e dever do 

estado, no sentido genérico, cabendo à parte optar dentre os entes 

públicos qual deve lhe prestar assistência à saúde, pois todos são 

legitimados passivos para tanto, à luz do art. 196 da Constituição Federal. 

2. É dever inafastável do estado o fornecimento de medicamento 

indispensável ao tratamento de doença grave, ainda que não faça parte 

da lista fornecida pelo SUS. 3. A demora na realização de procedimento 

cirúrgico, por si só, não enseja ofensa aos direitos da personalidade, 

sendo necessário, por esta razão, a comprovação do alegado dano moral 

suportado. (TJPB; APL-RN 0044160-79.2013.815.2001; Quarta Câmara 

Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 

18/04/2018; Pág. 16). “APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 

REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. 

INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. I – A responsabilidade civil do Estado, em 

relação aos danos causados por seus prepostos a terceiros é objetiva, 

sendo necessária a ocorrência de três pressupostos: a) ação do agente 

público (fato administrativo); b) dano material ou moral e c) nexo de 

causalidade entre ambos. II – A demora na realização de cirurgia pela rede 

pública de saúde, ainda que reiterada a decisão judicial cominatória, em 

busca de tratamento especializado e condizente com o quadro do 

paciente, não configurou ilícito por parte da Administração. III- Inexistência 

de dano moral, visto que a angústia e o sofrimento alegados pelo autor 
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decorreram da queda e da gravidade da lesão física. IV – Apelação 

desprovida. (TJ-DF - APC: 20140111340189, Relator: VERA ANDRIGHI, 

Data de Julgamento: 09/09/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 22/09/2015 . Pág.: 249) Não bastasse, a condenação 

do ESTADO DE MATO GROSSO em pagar algum valor ao autor a título de 

danos morais, configuraria um verdadeiro insulto, visto que seria retirado 

dos cofres públicos valores para arcar com a condenação, enquanto 

essa importância poderia ser utilizada para adquirir medicamentos e 

custear o tratamento das centenas de pessoas que estão aguardando há 

anos alguma assistência da rede pública de saúde. Assim, não vislumbro 

situação ensejadora de indenização por dano moral. Com essas 

considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização formulado 

por JOSÉ CIPRIANO DA CRUZ em desfavor de ESTADO DE MATO 

GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, o que faço para julgar extinto 

o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Por outro lado, deixo de analisar o pedido de obrigação 

de fazer, tendo em vista a realização da cirurgia no decorrer do processo, 

o que acarretou a perda superveniente do interesse de agir (artigo 485, 

VI, do Código de Processo civil). Oficie a Segunda Câmara de Direito 

Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

informando o teor desta decisão, no Agravo de Instrumento nº 

1009754-73.2017.8.11.0000. Condeno o autor ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios arbitrados em a 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, 

todos do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa as 

obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de 

pobreza da parte autora. Somente poderão ser executadas se dentro de 

05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a 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 (artigo 98, § 3º do código de 

Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50). Transitada em julgado a 

sentença, arquivem-se os autos. P.R.I.C. Rondonópolis, terça-feira, 04 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005839-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAMOS & ARAUJO LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO N. º 1005839-70.2018.8.11.0003 VISTO. RAMOS & ARAÚJO 

LTDA ajuizou ação declaratória de nulidade de lançamento tributário 

cumulada com anulatória de débito e pedido liminar para suspensão de 

cobrança do tributo em face do ESTADO DE MATO GROSSO, aduzindo, 

em síntese, que operou com fornecimento de bebidas e encerrou suas 

atividades no ano de 2014. Alega que não realizou nenhuma transação 

comercial na qual incidisse o tributo que ora lhe é imputado, pois jamais 

recebeu a mercadoria referente à NF-e 103596, que foi emitida pela 

empresa MUNDIAL LOGÍSTICA INTEGRADA LTDA apenas para anular a 

operação da NF-e 87329 que foi cobrada através do Termo de Apreensão 

e Depósito nº 1063024-7, uma vez que o caminhão com a mercadoria 

retornou do Posto de Fiscalização (local as apreensão) para o Estado de 

origem, de modo que a mercadoria sequer deu entrada no Estado de Mato 

Grosso. Sustenta que por erro no sistema de identificação das NF-e pela 

SEFAZ/MT, ocorreu o lançamento da cobrança de ICMS e do FECEP – 

Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza da NF-e 103596. 

Assevera, ainda, que o caminhão com a mercadoria foi parado no posto 

de fiscalização onde após ser fiscalizado, foi lavrado um TAD de 

nº1063024- 7, foi então apresentado o valor do imposto a ser recolhido, o 

que foi feito pela Empresa MUNDIAL LOGÌSTICA INTEGRADA LTDA. A 

mercadoria, no entanto, não foi entregue para a RAMOS E ARAUJO LTDA, 

pois, após recolher o imposto, a MUNDIAL LOGÌSTICA INTEGRADA LTDA, 

emitiu uma outra nota fiscal, NF-e 103596, para a própria empresa, no 

intuito de dar entrada da mercadoria no seu estoque novamente, assim 

anulando a operação que deu saída na mercadoria através da nota de 

número NF-e 87329. Disse que os fatos ocorridos eram de total 

desconhecimento da requerente, o que se comprova pelo recolhimento da 

cobrança emitida através do TAD 1063024-7, pela MUNDIAL LOGÌSTICA 

INTEGRADA LTDA; e, que tal situação não se enquadra em nenhum tipo de 

fato gerador para cobrança de ICMS, por não haver previsão legal, uma 

vez que a Nota Fiscal de devolução é a operação realizada para anular 

todos os efeitos de uma operação anterior. Assim, requer a concessão de 

tutela de urgência para suspender a cobrança do referido tributo, que já 

se encontra em fase de execução fiscal, processo nº 

1002739-44.2017.8.11.0003. É o relatório. Decido. De acordo com o 

Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300). Na hipótese, o 

autor busca a suspensão do débito tributário objeto da execução fiscal nº 

1002739-44.2017.8.11.0003. Analisando os referidos autos, verifica-se 

que a CDA 2017478 tem como fato gerador a falta de recolhimento da taxa 

de segurança contra incêndio – TACIN e a falta de recolhimento ICMS 

Estimativa Simplificada. Segundo o demandante não houve a realização de 

nenhuma transação comercial na qual incidisse o tributo que ora lhe é 

imputado. Da análise dos documentos apresentados pelo autor, não se 

vislumbra a presença dos requisitos necessários para concessão da 

tutela de urgência, mormente no que diz respeito à existência de prova de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, uma vez que, 

sopesados os argumentos levantados, pode-se afirmar que suas 

assertivas são incapazes de produzir o juízo de probabilidade necessário 

ao deferimento da tutela de urgência, notadamente quando sobre os atos 

da Administração incide o princípio da legalidade e da presunção de 

veracidade. Em que pese o autor afirmar que as mercadorias não 

entraram no Estado de Mato Grosso, a Nota Fiscal nº 103596, pelo menos 

nesta fase inicial, é insuficiente para comprovar tal alegação. Desse modo, 

a probabilidade do direito mencionada pelo legislador no caput do art. 300 

do CPC, que constitui pressuposto genérico da medida em exame deve ser 

clara, evidente, que apresente grau de convencimento tal que a seu 

respeito não se possa levantar dúvida razoável. Por corolário, resta 

prejudicada a análise do perigo do dano ou do risco ao resultado útil do 

processo, já que os requisitos são cumulativos. Com essas 

considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela, porque não 

se fazem presentes os requisitos exigidos no art. 300 do Código de 

Processo Civil. Deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, 

porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do artigo 334, 

§ 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com conciliadores e 

mediadores para presidirem as audiências de conciliação ou mediação. 

Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente a audiência, 

além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o princípio da 

economia processual - acaba-se por se retardar a resolução da lide, 

contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, CITE-SE o ESTADO DE MATO 

GROSSO para oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC). Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a 

ação, será considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 30 de agosto de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001732-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NALDECY SILVA DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

Processo: VISTO. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando o motivo da 

produção da prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 01/09/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009474-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (AUTOR(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (RÉU)

 

VISTO. ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA ajuizou ação anulatória com 
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pedido de tutela de urgência antecipada em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que foi multada pelo PROCON de 

Rondonópolis, no valor total de R$ 7.006,50 (sete mil e seis reais e 

cinquenta centavos), em razão da Reclamação formalizada pela segurada 

Aparecida Xavier da Silva (FA n. 01114-0003.401-1) ter sido julgada 

procedente. Informa que a segurada pretendia a troca da TV 32 Semp 

Toshiba Slim Led HD adquirida em 08/07/2013, pois teria apresentado 

defeito após a aquisição. Alega ter apresentado defesa no procedimento 

administrativo, esclarecendo que atendeu a segurada por duas vezes, 

sendo que na primeira oportunidade foi constatada a existência de defeito 

na placa principal do aludido produto, pelo que a mesma foi devidamente 

trocada; já na segunda ocasião não foi encontrado qualquer defeito no 

produto. Assevera que demonstrou à parte ré que ao Seguro Garantia 

Estendida cabe reparar o produto que vier a apresentar defeito e, somente 

diante da impossibilidade de reparo, autorizar a troca. No entanto, por 

entender que houve prática abusiva, o requerido imputou multa em seu 

desfavor. Assim, requer a concessão de tutela provisória de urgência, 

para o fim de determinar a suspensão imediata da decisão ora combatida 

e, consequentemente, a suspensão da exigibilidade da multa por ela 

imposta, bem como de eventual inscrição do nome da autora na dívida 

ativa. No mérito, requereu seja declarado nulo o processo administrativo 

nº 0114-003.401-1 e a multa aplicada. Intimada, a parte autora comprovou 

o pagamento das custas judiciais (fls. 136 do PDF). O pedido de tutela 

antecipada foi indeferido (fls. 137/139 do PDF). O requerido apresentou 

contestação e alegou ausência de interesse processual. No mérito, 

sustentou que a multa foi graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 

Informou que não houve qualquer irregularidade no procedimento 

administrativo, motivo pelo qual não há que se falar em anulação ou 

redução da multa aplicada (fls. 147/161 do PDF). A parte autora impugnou 

a contestação, refutando os argumentos da defesa e ratificando os 

termos da inicial (fls. 166/169 do PDF). Intimadas as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora informou 

que não há outras provas a serem produzidas e requereu o julgamento 

antecipado da lide (fls. 73 do PDF). O requerido, apesar de intimado, 

deixou transcorrer o prazo sem manifestação (fls. 174 do PDF). É o 

relatório. 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 

mostram suficientes para o seu deslinde. I - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE 

INTERESSE DE AGIR. Estando a demanda sustentada pelo binômio 

necessidade da tutela jurisdicional e na adequação do provimento 

postulado, não há que se falar em ausência do interesse de agir. No caso, 

o interesse de agir processual surge da necessidade da parte de discutir 

o crédito tributário por acreditar ser indevido e o requerido não 

demonstrou que tal pretensão seja ilegítima. Dessa forma, inacolho a 

preliminar suscitada. MÉRITO. De acordo com os documentos dos autos, a 

reclamação instaurada pela consumidora Aparecida Xavier da Silva 

perante o PROCON, noticiou a seguinte conduta: comprou um televisor, em 

08/07/2013, com garantia estendida. O aparelho apresentou defeito sendo 

levada para a assistência técnica por duas vezes (22/07/2014 e 

01/08/2014), porém, nas duas oportunidades foi informada de que não 

havia nenhum problema. Ante o exposto, a reclamante recorreu ao 

PROCON para requerer uma TV nova em perfeitas condições de uso. 

Verifica-se, ainda, que a multa imposta pelo PROCON não decorreu dos 

fatos noticiados pela consumidora, mas sim em virtude do não 

comparecimento à audiência designada no processo administrativo nº 

0114-003.401-1 (decisão administrativa - fls. 118/120). Inicialmente é 

oportuno consignar que não cabe ao poder judiciário ingressar no mérito 

da decisão administrativa ou justiça e injustiça da multa aplicada pelo 

PROCON, podendo intervir somente no caso de o processo administrativo 

apresentar alguma irregularidade (ilegalidade), sendo esta última à 

hipótese do caso em tela. Com efeito, não se nega que a possibilidade de 

aplicação de multa administrativa pelo não atendimento à ordem de 

autoridade de órgão de defesa do consumidor encontra respaldo no 

ordenamento jurídico (artigo 18, do decreto nº 2.181/97). Todavia, a 

aplicação da multa administrativa só se afigura pertinente diante da recusa 

injustificada do fornecedor em prestar informações de interesse do 

consumidor, requisitadas pelo órgão oficial, conforme se extrai dos artigos 

a seguir: Lei. 8.078/1990: “Art. 55. A União, os Estados e o Distrito 

Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação 

administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, 

distribuição e consumo de produtos e serviços. (...) § 4° Os órgãos 

oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob 

pena de desobediência, prestem informações sobre questões de 

interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial. Decreto 

Federal nº 2.181/1997: “Art. 33. As práticas infrativas às normas de 

proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo 

administrativo, que terá início mediante: (...) 2º A recusa à prestação das 

informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos 

órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do 

Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para 

determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das 

sanções administrativas e civis cabíveis.” No caso, a 

reclamada/embargante não compareceu a audiência designada para o dia 

24/10/2014 (fls. 58); porém, notificada para impugnar o processo 

administrativo (18/11/2014 – fls. 64), apresentou esclarecimento dos fatos 

em 11/12/2014, oportunidade em que requereu que fossem reconhecidas 

as razões expostas na defesa e negado provimento ao pedido do 

reclamante (fls. 65/66). Em 22/07/2015, o órgão consumerista proferiu 

decisão administrativa e aplicou a multa impugnada, no valor de R$ 

7.000,00 (sete mil reais) pela ausência injustificada da reclamada na 

audiência e recusa na prestação de informações (Artigo 33, §2º do 

Decreto Federal nº 2.181/97 - fls. 41/42). Nesse contexto, verifica-se que 

o processo administrativo é irregular porque não observou o princípio do 

contraditório ou da ampla defesa, na medida em que na decisão 

administrativa não há menção, nem mesmo no relatório, sobre os 

esclarecimentos e defesa administrativa protocolada pela reclamada em 

11/12/2014. Diante dos argumentos apresentados pelo fornecedor dos 

serviços, cabia ao PROCON à análise da conduta noticiada pelo 

consumidor na reclamação, se contrária ou não às normas consumeristas; 

todavia, a conciliadora limitou-se a questão da ausência injustificada da 

reclamada na audiência conciliatória. Logo, se a empresa reclamada, após 

notificada, compareceu no processo administrativo expondo suas razões, 

não há que se falar em imposição de multa ao fornecedor por omissão na 

prestação de informações. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTAS 

APLICADAS PELO PROCON. AUSÊNCIA DA EMPRESA RECLAMADA EM 

AUDIÊNCIA. DEFESA ESCRITA APRESENTADA. INÉRCIA AFASTADA. 

AUSÊNCIA DE ACORDO E DISCORDÂNCIA DE INFORMAÇÕES 

APRESENTADAS. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO 

EM PARTE E IMPROVIDO. 1. À Luz deste dispositivo, percebe-se que a 

violação administrativa que enseja a aplicação da pena de multa prevista 

no art. 56, I, graduada nos moldes do art. 57, todos do CDC, está 

consubstanciada na negativa injustificada à prestação das informações 

do interesse do consumidor, requisitada pelo órgão oficial. Se apesar da 

ausência da reclamada na audiência do PROCON as informações foram 

prestadas, não há que se falar em inércia a justificar a aplicação da multa. 

2. A simples ausência de acordo e o descontentamento do consumidor em 

relação às informações prestadas, por si só não se consubstanciam em 

infração ao Código de Defesa do Consumidor. Por conseguinte, não 

concordando o consumidor com as informações recebidas, cabia-lhe 

recorrer ao judiciário a fim de assim instaurar o contraditório e requerer o 

direito que entendesse devido.” (TJMS; APL 0800789-78.2014.8.12.0029; 

Naviraí; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sideni Soncini Pimentel; DJMS 

19/02/2015; Pág. 18). No caso, embora não tenha comparecido a 

audiência de conciliação, a empresa atendeu regularmente a solicitação da 

autarquia municipal apresentando esclarecimentos que lhe foram 

requisitados. Ainda que os esclarecimentos solicitados tenham sido 

protocolados depois do prazo de 10 (dez) dias consignados na 

notificação, fato é que foram prestados. É diferente da recusa em prestar 

informações. Também não se encaixando ao núcleo “desrespeito” à 

determinação ou convocação do Procon. Destarte, entendo que a decisão 

administrativa que impôs multa a instituição financeira após a prestação 

das informações requisitadas, afigura-se ilegal, pois destituída de 

motivação idônea. Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, 

do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por 

ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS SA em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, para declarar nula a multa aplicada no processo 

administrativo nº0114-003.401-1, ante a ausência de motivação. Sem 

custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o 

exequente/embargado. Condeno o requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 
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cento) sobre o valor da causa, consoante dispõe o artigo 85, §4º, III, c/c 

§3º, I, do Código de Processo Civil. Esta sentença não está sujeita a 

reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito 

econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, III, do CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, 01 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005942-77.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO (ADVOGADO(A))

FERNANDA MIKAELE FERREIRA BELEM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (RÉU)

 

Visto. A parte autora requereu a desistência da ação, antes da citação 

parte contrária. NELSON NERY JÚNIOR, in Código de Processo Civil 

Comentado e Legislação Extravagante, pág. 630, 7ª edição, Ed. RT, leciona 

que: “quando o autor desistir da ação, o mérito não pode ser apreciado, 

devendo o magistrado proceder à extinção do processo sem ingressar no 

exame do mérito. Depois da citação, somente com a anuência do réu é que 

o autor poderá desistir da ação.” No caso sob testilha, verifico que a parte 

autora desistiu do prosseguimento da ação antes da citação da parte 

contrária. Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas. Sem honorários advocatícios por não ter 

ocorrido a citação da parte contrária. P.R.I. e, certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. Rondonópolis-MT, 

terça-feira, 4 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003472-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CLAUDIA BRAGA (EXEQUENTE)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PROCESSO Nº 1003472-73.2018.8.11.0003 VISTO. ELIANE CLÁUDIA 

BRAGA opõe embargos de declaração quanto à sentença que extinguiu a 

execução de sentença proposta pela embargante. A embargante acusa a 

sentença de ser omissa, porque o acórdão executado determinou que os 

créditos pretéritos sejam cobrados por meio de ação adequada. Conheço 

do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Como 

se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não 

operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery 

lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, 

de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. 

Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do 

julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil 

extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 

1045). Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr 

efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento 

esposado pelo embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, 

obscuridades ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos 

embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação 

do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. 

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na sentença 

ou decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Com estas considerações, rejeito os embargos de declaração 

ofertados. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 5 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003681-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLOVES DA SILVA (AUTOR(A))

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

 

Processo: 1003681-42.2018.8.11.0003 VISTO. Intimem-se as partes para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando o motivo da produção da prova e indicando os fatos 

a serem provados, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Rondonópolis, 

05 de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002810-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DO REIS COSTA OLIVEIRA (AUTOR(A))

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

PROCESSO N. º 1002810-46.2017.8.11.0003 VISTO. JOÃO DOS REIS 

COSTA OLIVEIRA ajuizou ação de restabelecimento de benefício 

previdenciário de auxílio doença por acidente de trabalho com conversão 

em aposentadoria por invalidez c/c com pedido de antecipação de tutela, 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, 

aduzindo, em síntese, que é segurado da Previdência Social por ter 

contribuído na qualidade de empregado na função de trabalhador braçal. 

Alegou que, em 26/12/2015, sofreu acidente de trabalho ao cair de um 

cavalo e quebrou a perna esquerda, sofrendo várias sequelas graves e 

permanentes, razão pela qual lhe foi concedido o auxílio doença no 

período de 17/08/2016 a 03/03/2017, quando foi cessado. Asseverou que, 

devido às enfermidades acima relatadas, sofre limitações para esforço e 

não consegue exercer atividade laborativa. Assim, requereu a concessão 

de tutela antecipada para que o requerido restabeleça o benefício do 

auxílio doença. No mérito, pugnou pela conversão do auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez (fls. 3/10 do PDF). O pedido de tutela 

antecipada foi deferido (fls. 39/42 do PDF). Citado, o requerido não 

apresentou contestação (fls. 61 do PDF). Realizou-se prova pericial (fls. 

87/89 do PDF). Intimado para manifestar sobre o laudo pericial, o autor 

concordou com o laudo e requereu a procedência do pedido de 

aposentadoria (fls. 94/98 do PDF). O INSS apenas informou que o auxílio 

doença foi restabelecido (fls. 99/100 do PDF). É o relatório. 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. Pelo exame dos autos, anoto que o autor busca, 

inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social 

para o fim de ser restabelecido o pagamento do benefício auxílio doença e 

a sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que 

estaria incapacitado para o trabalho em razão das sequelas advindas de 

acidente do trabalho. Pois bem. O benefício de auxílio doença pretendido 

está disciplinado no Art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão 

ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua 

atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado o 

período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais, 

verbis: “Art. 59. O auxílio doença será devido ao segurado que, havendo 

cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar 

incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais 

de 15 (quinze) dias consecutivos.” Em conformidade, ainda, com a 

redação expressa do artigo 42 da Lei nº 8.213/91, para a implementação 

do benefício da aposentadoria por invalidez é necessário que o segurado 

seja, depois de cumprido o período de carência, quando for o caso, 

incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de trabalho que 

lhe garanta a subsistência. “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma 

vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao 

segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 

considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto 

permanecer nesta condição.” Sopesando os elementos de prova 

acostados aos autos, convenci-me de que o autor se encontra acometido 
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de doença incapacitante. Com efeito, no exame pericial, realizado sob o 

crivo do contraditório, consta que o autor é portador de sequela de fratura 

em tornozelo. Apresenta limitação de movimentos de tornozelo: flexão, 

extensão e lateralização (fls. 87/88 do PDF). Segundo o expert, o autor 

está incapacitado parcial e permanentemente em decorrência do acidente 

de trabalho ocorrido em 30/12/2015 (itens 3, 4, 5, 7 e 10 de fls. 88 do 

PDF). Consta, ainda, no laudo que não existe tratamento para a lesão do 

autor e que este não suscetível de ser reabilitado em outra profissão, pois 

conta com 59 anos de idade, trabalhou a vida toda com serviço braçal e 

possui baixa escolaridade (fls. 89 do PDF). Observo, ainda, que, no 

contexto probatório dos autos, a perícia médica judicial, elaborada por 

profissional hábil e isenta, apresenta-se como o elemento de prova mais 

concreto para o desate dos pontos controvertidos. Diante do exposto, é 

possível concluir que quando da cessação do benefício auxílio doença 

concedido ao autor, por meio do NB nº 106.498.961.03, o que se deu em 

03/03/2017 (fls. 21 do PDF), ele ainda se encontrava incapacitado para o 

exercício de sua atividade profissional (trabalhador rural), já que existe 

incapacidade parcial e permanente, que se instalou no dia do acidente 

(30/12/2015). Mesmo assim, o INSS suspendeu o pagamento do benefício 

então usufruído. Quanto à aposentadoria por invalidez em razão de 

acidente de trabalho, impende ressaltar, ainda, que, apesar de a lei 

previdenciária indicar a necessidade de reabilitação profissional antes de 

ser concedida a aposentadoria por invalidez (arts. 62 e 101), conforme 

afirmou o perito, o autor apresenta idade avançada e baixa escolaridade, 

não sendo possível sua reabilitação compatível com a limitação (fls. 89 do 

PDF). E em casos assim, restando comprovada a incapacidade funcional 

do segurado, perfeitamente possível a conversão do auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42 da Lei nº. 8.213/91, 

mormente quando evidente a impossibilidade de recuperação do autor, 

sem mencionar as condições socioeconômicas, nível de instrução (baixa 

escolaridade), idade avançada (59 anos – fls. 89), que em nada auxiliam 

para a sua recolocação profissional. Os Tribunais pátrios são assentes no 

sentido de determinar, em hipóteses semelhantes às destes autos, a 

aposentadoria do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da 

pessoa humana, que busca assegurar a todos condições minimamente 

dignas de sobrevivência, impedindo que abusos sejam perpetrados em 

nome de uma legalidade formal e rígida, como se nota, in verbis: 

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA 

INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VINCULAÇÃO. 

CIRCUNSTÂNCIA SÓCIO-ECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL 

FAVORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. 

Os pleitos previdenciários possuem relevante valor social de proteção ao 

Trabalhador Segurado da Previdência Social, devendo ser, portanto, 

julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de 

aposentadoria por invalidez devem ser considerados outros aspectos 

relevantes, além dos elencados no art. 42 da Lei 8.213/91, tais como, a 

condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. 3. Embora 

tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o 

Magistrado não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a 

ela quando houver nos autos outros elementos que assim o convençam, 

como no presente caso. 4. Em face das limitações impostas pela 

avançada idade, bem como pelo baixo grau de escolaridade, seria utopia 

defender a inserção do segurado no concorrido mercado de trabalho, 

para iniciar uma nova atividade profissional, motivo pelo faz jus à 

concessão de aposentadoria por invalidez. 5. Agravo Regimental do INSS 

desprovido.” (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1055886/PB, rel. Min. 

Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 09.11.2009; grifos ausentes na fonte). 

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CANCELAMENTO INDEVIDO. 

RESTABELECIMENTO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO 

DE ATIVIDADES LABORAIS. LAUDO PERICIAL OFICIAL. TERMO INICIAL DO 

BENEFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. I - O auxílio-doença é um benefício 

concedido ao segurado que comprove a incapacidade para o trabalho ou 

para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, consoante 

art. 59 da Lei 8.213/91. II - Diante da apresentação de inúmeros relatórios 

médicos por parte do segurado e de laudos periciais do INSS, o judiciário 

deve valer-se de perícia oficial cardiológica que, no caso, concluiu que o 

autor é portador de cardiopatia isquêmica (doença arterial coronária) e 

hipertensão arterial sistêmica e que não é possível definir a data precisa 

do início da doença. Porém, o início dos sintomas foi em 2001 (segundo 

informações do paciente) e diagnóstico confirmado pelo cateterismo 

cardíaco em 2003. Argüiu que a doença é incapacitante e que poderá 

levar ao agravamento arterial coronária, registrando que o paciente não 

apresenta condições de trabalho de forma permanente e definitiva, 

estando incapaz total e permanente do ponto de vista cardiovascular, além 

de também apresentar doença ortopédica que deverá ser analisada pelo 

especialista da área. III - Informando o laudo oficial que o autor está 

incapacitado para o exercício de qualquer atividade laborativa que lhe 

garanta a subsistência, deve ser restabelecido seu benefício de 

auxílio-doença. IV - Quando não há indicação de recuperação ou 

reabilitação ou no caso de a moléstia apresentar quadro evolutivo, o 

benefício deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez, que deve 

ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do 

auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e 

será paga enquanto permanecer nessa condição, a teor do art. 42 da Lei 

8.213/91. V - Na espécie, o laudo oficial foi claro ao considerar que ‘o 

paciente é incapaz para o trabalho e necessita de acompanhamento 

cardiológico regular’ ... ‘ de forma permanente e definitiva’. Assim, a perícia 

oficial corroborada com os documentos médicos apresentados pela parte 

comprovam a incapacidade do segurado para o labor profissional. VI - 

Tendo sido suspenso em 16/05/2004 o auxílio-doença do Autor, este deve 

ser o termo inicial de sua aposentadoria por invalidez, tendo presente que 

o segurado já possuía os requisitos necessários ao recebimento do 

benefício. Precedente desta Corte. VII - Os juros de mora nos benefícios 

previdenciários em atraso são devidos no percentual de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, em face de sua natureza alimentar 

(STJ, 5ª Turma, REsp 502.276/CE, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, 

DJ 07.11.2005, p. 331 e TRF 1ª Região, 1ª Seção, AR 

2002.01.00.020011-0/MG, Relator Des. Fed. Carlos Moreira Alves, DJ de 

14.11.2003). VIII - Apelação e remessa oficial a que se nega provimento.” 

( T R F  d a  1 ª  R e g i ã o ,  1 ª  T u r m a ,  A p e l a ç ã o  C í v e l 

0008959-90.2004.4.01.3803/MG, rel. Des. Federal Jirair Aram Meguerian, 

e-DJF1 31.08.2010, p. 242). Logo, diante da impossibilidade de 

recuperação do requerente para o exercício de sua atividade laboral, 

aliada às suas condições socioeconômicas e idade avançada que, 

conforme frisado nas linhas acima, dificultam sobremaneira a sua 

reabilitação profissional, faz jus o requerente à aposentadoria por 

invalidez. Quanto ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, há de se 

observar que o enquadramento legal para a hipótese em epígrafe é a 

regra geral descrita no caput do art. 43, da Lei nº 8.213/91, que prevê a 

concessão da aposentadoria por invalidez a partir do dia imediato ao da 

cessação do auxílio doença. Assim, no que diz respeito às parcelas 

atrasadas, referente ao período em que o autor ficou sem receber o 

benefício a que tinha direito, o INSS deverá pagar ao requerente a renda 

mensal correspondente a aposentadoria por invalidez (91% do salário de 

benefício, nos termos da Lei 8.213/91 - artigo 61), a partir de 04/03/2017, 

dia seguinte a cessação do benefício NB nº 106.498.961.03 (03/03/2017 - 

fls. 21 do PDF), descontados os valores recebidos a título de auxílio 

doença concedido com a decisão que deferiu a antecipação da tutela. 

Ante o exposto, com arrimo no que dispõe o art. 487, I do Código de 

Processo Civil, ratifico a decisão liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado por JOÃO DOS REIS COSTA OLIVEIRA contra o INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para o fim de determinar que 

o requerido conceda ao autor, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, o 

benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 

04/03/2017, dia seguinte a cessação do benefício nº 106.498.961.03 

(03/03/2017 - fls. 21 do PDF). Os valores recebidos a título de auxílio 

doença, após a decisão que concedeu a tutela antecipada, bem como 

eventuais valores supostamente recebidos a título de remuneração após a 

cessação do benefício, serão descontados do cálculo das parcelas 

atrasadas. Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção 

monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, 

bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à 

caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009, e da 

decisão proferida pelo STJ no REsp 1.495.146, Rel. Min. Mauro Campbell 

Marques, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 22/02/2018, DJe 

02/03/2018 (Tema 905). Condeno o INSS ao pagamento das despesas 

processuais (honorários periciais custeados pelo autor – fls. 83 do PDF) e 

de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, 

com fundamento no artigo 85, § 3º, I e do Código de Processo Civil. Em 

atenção ao artigo 1.288 da CNGC, segue a síntese para implantação do 
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benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: JOÃO DOS REIS COSTA 

OLIVEIRA BENEFÍCIO CONCEDIDO: Aposentadoria por Invalidez Decorrente 

de Acidentária de Trabalho RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo 

INSS DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 04/03/2017 - dia seguinte à 

cessação do benefício NB 10649896103 (03/03/2017). Esta sentença não 

está sujeita a reexame necessário porque o valor da condenação e o 

proveito econômico obtido na causa não excedem a 1.000 (mil) salários 

mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC). P. R. I. C. Rondonópolis-MT, 04 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000929-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CAVALCANTI DE ARAUJO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

PROCESSO N° 1000929-34.2017.8.11.0003 VISTO. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência 

promovida por ANTÔNIO CAVALCANTE DE ARAÚJO em face do ESTADO 

DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, na qual o tratamento 

deferido em sede de tutela de urgência pela decisão de Id. 5474781 (Home 

Care – 12 horas diurnas) está sendo prestado pela empresa CARMED. Em 

razão do advento do Contrato nº 047/2018/SES/MT, firmado entre o Estado 

de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado e Saúde, e a empresa 

QualyCare Serviços de Saúde e Atendimento Domiciliar Ltda, foi proferida 

decisão na data de 02/08/2018 determinando a intimação da referida 

empresa contratada para dar início ao atendimento domiciliar do autor (Id. 

14519054). Todavia, este Juízo tomou conhecimento, em momento 

posterior, na reunião realizada na sala de audiência da Segunda Vara de 

Fazenda Pública, onde estavam presentes a empresa Qualycare e a 

empresa Carmed, que a Secretaria Estadual de Saúde, por meio do 

contrato nº 047/2018/SES/MT, somente autorizou o atendimento de 11 

(onze) pacientes que necessitam de internação domiciliar no polo de 

Rondonópolis, dos quais não restou contemplado o autor dessa ação. A 

empresa Qualycare informou, ainda, que pelo referido contrato não tem 

autorização para atender os demais pacientes que estão com serviço de 

home care prestado pela Carmed por meio de ordem judicial, tendo sido 

deliberado que as novas demandas serão atendidas pela empresa que 

apresentar proposta com menor valor. Por estas razões, e, considerando, 

ainda, que o contrato firmado entre o Estado e a Qualycare tem prazo 

determinado, findando-se em 10/12/2018, e que o custo do tratamento é 

praticamente equivalente de ambas as empresas, visando a ininterrupção 

do serviço de atendimento domiciliar ao paciente, DETERMINO que a 

empresa Carmed continue prestando serviço ao autor ANTÔNIO 

CAVALCANTE DE ARAÚJO. No mais, verifica-se que as notas fiscais 

1787 (R$ 21.702,48) e 1817 (R$ 21.002,40), referentes aos meses de 

maio e junho de 2018, encontram-se pendentes de pagamento. Os 

requeridos foram devidamente intimados para manifestarem acerca da 

referida nota fiscal, todavia permaneceram inertes, conforme certidão de 

Id. 15131086. Assim, considerando que os serviços nos meses de maio e 

junho de 2018, de fato, foram prestados e que os requeridos não 

impugnaram as notas fiscais nº 1787 e 1817, DETERMINO o imediato 

BLOQUEIO DE VALORES encontrados nas contas correntes do Estado de 

Mato Grosso e Município de Rondonópolis, via sistema BACENJUD, até o 

valor de R$ 42.704,88 (quarenta e dois mil setecentos e quatro reais e 

oitenta e oito centavos), para viabilizar a quitação das mencionadas notas 

fiscais. Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos. Intimem-se o Estado de Mato 

Grosso e o Município de Rondonópolis para, querendo, apresentarem 

impugnação ou recurso contra a presente decisão, nos termos do art. 1º, 

do Provimento n. 68, de 3 de maio de 2018 - CNJ. Em atenção ao referido 

provimento, o levantamento de valores somente deverá ser efetivado 2 

(dois) dias úteis após o transcurso do prazo para apresentação de 

recurso pelos requeridos (art. 2º). Assim, decorrido tal prazo, proceda-se 

ao levantamento do valor de R$ 42.704,88 (quarenta e dois mil setecentos 

e quatro reais e oitenta e oito centavos), em favor da empresa CARMED. 

Expedido o alvará, encaminhem-se todos os documentos exigidos nos 

Ofícios Circulares n° 12/2017-PRES e nº 17/2017-PRES, na forma 

consignada nas decisões anteriores. Sem prejuízo das determinações 

supra, intimem-se os requeridos para manifestarem no prazo de 10 (dez) 

dias, acerca das notas fiscais 1837 e 1851, alusivas aos meses de julho e 

agosto de 2018 (Id. 14744750 e 15125707). Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência. Rondonópolis, terça-feira, 04 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005887-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LOMBARDO DE SOUZA LIMA MARCELLO (ADVOGADO(A))

ROSANI HERCULANA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

 

PROCESSO Nº 1005887-29.2018.8.11.0003 VISTO. ROSANI HERCULANA 

DA SILVA opõe embargos de declaração quanto à sentença que indeferiu 

de plano a petição inicial do mandado de segurança ajuizado pela 

embargante, por não se vislumbrar a ocorrência de manifesto 

constrangimento ilegal suportado pela impetrante, ora embargante. 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, 

modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam 

os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o 

julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na 

verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições 

é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. Ademais, a embargante não 

apontou nenhum vício na sentença embargada. Limitou-se a rediscutir a 

matéria. Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na 

sentença ou decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, 

não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 

objeto da lide. Com estas considerações, rejeito os embargos de 

declaração ofertados. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 5 

de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005214-36.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA (ADVOGADO(A))

MAXSWELL HENRIQUE SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Processo: VISTO. Deixo de designar audiência de conciliação ou 

mediação, porque a matéria não admite a autocomposição, nos termos do 

artigo 334, § 4º, II do CPC e pelo fato desta Vara não contar com 

conciliadores e mediadores para presidirem as audiências de conciliação 

ou mediação. Também não se pode esquecer que ao designar inutilmente 

a audiência, além de se praticar um ato desnecessário – o que viola o 

princípio da economia processual - acaba-se por se retardar a resolução 

da lide, contrariando-se a garantia constitucional de duração razoável do 

processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII). Assim, cite-se o requerido para 

oferecer resposta escrita, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC). 

Cientifique o(a) demandado(a) que, não sendo contestada a ação, será 

considerado(a) revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pelo(a) autor(a) (art. 344 do CPC). Defiro os benefícios da 

justiça gratuita. Cumpra-se. Rondonópolis, 01/09/2018 . FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007250-51.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

UMBELINA ALVES PORTO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

PROCESSO N° 1007250-51.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação 

declaratória de prescrição com pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela proposta por UMBELINA ALVES PORTO em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, pleiteando que seja declarada prescrita a dívida relativa 

a contribuição de melhoria do imóvel residencial urbano de Inscrição 

39268, Matrícula 121133, referente aos anos de 2003 a 2005. O autor 

atribuiu à causa o valor de R$ 3.914,96 (três mil novecentos e quatorze 

reais e noventa e seis centavos). É o relatório. Decido. A Lei nº 

12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública 

no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, consigna, no artigo 2º, 

a sua competência, que resta limitada às causas não excedentes do valor 

de 60 salários mínimos, conforme a seguir transcrito: “Art. 2º É de 

competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, 

conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) 

salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial 

da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de 

desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade 

administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou 

interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos 

Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações 

públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a 

impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou 

sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)” A matéria posta em 

discussão na demanda não apresenta complexidade, bem como, é de se 

convalidar que de acordo com a Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz 

determinar se necessário a realização de exame técnico para o julgamento 

da causa, “in verbis”: “Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico 

necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá 

nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de 

saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 

da Lei n. 12.153/2009. Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em 

até cinco (5) dias antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor 

da causa apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo 

que afasta a competência deste juízo. Em março do ano de 2014, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso publicou a resolução nº 

004/2014/TP, a qual, dentre outras disposições, resolve: “Art. 1º. As 

causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Dessa forma, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível. 

Com essas considerações, em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, 

publicada em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas 

cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, quinta-feira, 30 de agosto 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006940-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GOIANIA VEICULOS LTDA - EPP (AUTOR(A))

GISELLE MENDONCA DOS REIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Prefeitura de Rondonópolis-MT (RÉU)

 

PROCESSO N° 1006940-45.2018.8.11.0003 VISTO. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer proposta por GOIÂNIA VEÍCULOS LTDA em face do 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, pleiteando o cancelamento das multas 

existentes sobre o veículo descrito na inicial. O autor atribuiu à causa o 

valor de R$ 3.700,00 (três mil setecentos reais). É o relatório. Decido. A 

Lei nº 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda 

Pública no âmbito dos estados, distrito federal e municípios, consigna, no 

artigo 2º, a sua competência, que resta limitada às causas não 

excedentes do valor de 60 salários mínimos, conforme a seguir transcrito: 

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública 

processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos. § 1º Não se incluem na competência do 

Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de 

segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por 

improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre 

direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens 

imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e 

fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como 

objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos 

civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...)” A matéria posta 

em discussão na demanda não apresenta complexidade, bem como, é de 

se convalidar que de acordo com a Resolução 004/2014/TP, poderá o juiz 

determinar se necessário a realização de exame técnico para o julgamento 

da causa, “in verbis”: “Art. 4o. Havendo necessidade de exame técnico 

necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá 

nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de 

saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico - NAT, nos termos do art. 10 

da Lei n. 12.153/2009. Parágrafo único. O laudo deve ser apresentado em 

até cinco (5) dias antes da audiência.” Ainda, no caso em comento o valor 

da causa apresenta-se inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, de modo 

que afasta a competência deste juízo. Em março do ano de 2014, o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso publicou a resolução nº 

004/2014/TP, a qual, dentre outras disposições, resolve: “Art. 1º. As 

causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, 

serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas: I – nos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem 

instalados; II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema 

eletrônico nelas em funcionamento.” Dessa forma, considerando que 

nesta comarca inexiste Juizado Especial da Fazenda Pública, a 

competência para processar e julgar o feito é do Juizado Especial Cível. 

Com essas considerações, em atendimento a Resolução nº 004/2014/TP, 

publicada em 28.3.2014, que dispõe sobre a competência dos Juizados 

Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas 

cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos 

Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, DECLARO a 

incompetência deste Juízo para o processamento demanda e, de 

consequência, determino a remessa dos autos em favor do Juizado 

Especial Cível desta Comarca. Remetam-se os autos ao Juizado Especial 

Cível para a distribuição. P.R.I.C. Rondonópolis, quinta-feira, 30 de agosto 

de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719013 Nr: 55-08.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROFEL MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA, MARTHA BELINDA CHUTA DE ANTEZANA, JOSE 

ANTONIO ANTEZANA GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PROFEL MAQUINAS E IMPLEMENTOS 

AGRICOLAS LTDA, CNPJ: 06210177000107, atualmente em local incerto e 

não sabido MARTHA BELINDA CHUTA DE ANTEZANA, Cpf: 73859540149, 

Rg: V-422272-2CIMCR, brasileiro(a), casado(a), comerciante e atualmente 

em local incerto e não sabido JOSE ANTONIO ANTEZANA GUTIERREZ, 

Cpf: 73827509149, Rg: V422273-0, Filiação: Elsa Gutierrez de Antezana e 

Maria A. Gutierrez, data de nascimento: 06/06/1959, brasileiro(a), natural 

de Boliviano-, casado(a), empresário. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 
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atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/01/2013.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PROFEL 

MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA, MARTHA BELINDA 

CHUTA DE ANTEZANAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ITCD, inscrito(s) 

na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 4030/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 25.943,80 - Valor Atualizado: R$ 25.943,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc...I. Nos termos do que determina o Art. 8º 

da Lei 6.830/80, cite-se o executado, por carta de citação, no endereço 

declinado às fls.retro, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na Certidão da 

Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Estando o Executado em local 

incerto e não sabido, expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) 

dias.III. Em caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor 

corrigido do débito.IV. Inocorrendo o pagamento ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei (Art. 13, da Lei 6.830/80).V. Intime-se o devedor para 

oferecimento de embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de 

que não sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos articulados pelo Exeqüente.VI. Não sendo ofertados bens à penhora 

ou deixando o Sr. Oficial de Justiça de proceder ao arresto, a constrição 

deverá recair sobre os bens descritos nas Certidões de Dívida Ativa 

acostadas aos autos, procedendo-se, em seguida, à avaliação dos 

mencionados bens.VII. Procedido arresto, converta-o em penhora, 

devendo o ente público ficar na condição de fiel depositário, ficando ciente 

de que não poderá abrir mão dos mesmos sem a prévia autorização deste 

Juízo.VIII. Realizada a penhora, lavre-se o respectivo termo de penhora e 

depósito, cientificando o depositário de seu encargo.IX. Ato contínuo, 

intime-se o Executado da penhora ou arresto, dando lhe ciência do início 

do fluxo do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos estritos 

termos do Art. 16, III, da L.E.F.X. Proceda-se o registro da penhora, nos 

termos do que determina o Art. 7º, inciso IV, da supra mencionada Lei.XI. 

Nos moldes do que dispõe o Art. 19, da Lei 6.830/80, não sendo opostos 

embargos à execução ou sendo estes julgados improcedentes, 

designe-se data para realização dos leilões dos bens penhorados, 

publicando-se o respectivo edital, nos termos do Art. 22, §§1º e 2º, da 

L.E.F., intimando-se as partes da data designada, devendo constar do 

referido edital o valor do bem a ser leiloado e se há alguma restrição sobre 

ele;XII. Intime-se, ainda, na mesma oportunidade o depositário para 

apresentar o bem em Juízo com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 

do leilão. Não sendo encontrado o bem, deverá o depositário fiel depositar 

o seu valor equivalente em dinheiro devidamente corrigido.XIII. Em caso de 

arrematação do bem leiloado, decorrido o prazo legal, expeça-se a Carta 

de Arrematação, com ordem de entrega do bem.XIV. Frustrado o segundo 

leilão, intime-se o Exeqüente para manifestar-se nos autos. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725541 Nr: 6497-87.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFRIGERACAO BRASILIA LTDA, MIRIAN 

VIEIRA CONSTANTINO, PEDRO CONSTANTINO NETO, MARCOS DONIZETE 

CONSTANTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): REFRIGERACAO BRASILIA LTDA, CNPJ: 

03899374000189, Inscrição Estadual: 13.102.271.7 e atualmente em local 

incerto e não sabido PEDRO CONSTANTINO NETO, Cpf: 18838413800. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/05/2013.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

REFRIGERACAO BRASILIA LTDA, MIRIAN VIEIRA CONSTANTINOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 7198/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/06/2012

 - Valor Total: R$ 4.066,60 - Valor Atualizado: R$ 4.066,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.I. Cite-se a parte executada, 

expedindo-se carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. A parte executada estando em local incerto ou não sabido, 

expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.III. No caso de 

pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do débito.IV. 

Não ocorrendo a quitação do débito ou a garantia da execução, 

proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei 

(Art. 13, da Lei 6.830/80).V. Intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não 

sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

articulados pelo Exeqüente.VI. Não sendo ofertados bens à penhora ou 

deixando o Sr. Oficial de Justiça de proceder ao arresto, a constrição 

deverá recair sobre os bens descritos nas Certidões de Dívida Ativa 

acostadas aos autos, procedendo-se, em seguida, à avaliação dos 

mencionados bens.VII. Realizado o arresto, converta-o em penhora, 

devendo o ente público ficar na condição de fiel depositário, ficando ciente 

de que não poderá abrir mão dos mesmos sem a prévia autorização deste 

Juízo.VIII. Procedida a penhora, lavre-se o respectivo termo de penhora e 

depósito, cientificando o depositário de seu encargo.IX. Na sequência, 

intime-se a parte Executada da penhora ou arresto, dando lhe ciência do 

início do fluxo do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos 

estritos termos do Art. 16, III, da L.E.F.X. Proceda-se o registro da 

penhora, nos termos do que dispõeo Art. 7º, inciso IV, da supra 

mencionada Lei.XI. Nos termos do art. 19, da Lei 6.830/80, não sendo 

opostos embargos à execução ou sendo estes julgados improcedentes, 

designe-se data para efetivação dos leilões dos bens penhorados, 

publicando-se o respectivo edital, nos termos do Art. 22, §§1º e 2º, da 

L.E.F., intimando-se as partes da data designada, devendo constar do 

referido edital o valor do bem a ser leiloado e se há alguma restrição sobre 

ele.XII. Intime-se, outrossim, na mesma ocasião o depositário para 

apresentar o bem em Juízo com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 

do leilão. Não sendo encontrado o bem, deverá o depositário fiel depositar 

o seu valor equivalente em dinheiro devidamente corrigido.XIII. Em caso de 

arrematação do bem leiloado, decorrido o prazo legal, expeça-se a Carta 

de Arrematação, com ordem de entrega do bem.XIV. Frustrado o segundo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 48 de 176



leilão, intime-se a parte Exeqüente para manifestar-se nos autos. XV. 

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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440343 Nr: 9010-33.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPI TOTAL LTDA EPP, CARLA MUNDIM 

AMANCIO, GELVA LUCIA MUNDIM AMANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EPI TOTAL LTDA EPP, CNPJ: 

06192531000290, Inscrição Estadual: 133188655, atualmente em local 

incerto e não sabido CARLA MUNDIM AMANCIO, Cpf: 03313498680, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido GELVA LUCIA 

MUNDIM AMANCIO, Cpf: 28791444691, 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: 14/09/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de EPI 

TOTAL LTDA EPP, CARLA MUNDIM AMANCIOE OUTROS, na quantia 

abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE 

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

5948/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/08/2010

 - Valor Total: R$ 75.866,80 - Valor Atualizado: R$ 75.866,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL1 - Registrada eletronicamente e 

autuada esta, citem-se.2 - Arbitro os honorários advocatícios em 10% 

(dez por cento) do valor atualizado do débito em execução, se não 

houverem embargos.3 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 800972 Nr: 14747-41.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINCIPE DO MARTELO TRANSPORTES LTDA - 

ME, CLEOCIR FRANCISCO COUSSEAU, EVA MARIZETE SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PRINCIPE DO MARTELO TRANSPORTES 

LTDA - ME e atualmente em local incerto e não sabido CLEOCIR 

FRANCISCO COUSSEAU, Cpf: 62802127934, Rg: 2140826-2, Filiação: 

Fernando Cousseau Filho e Maria Petrolli Cousseau, data de nascimento: 

31/05/1964, brasileiro(a), natural de Xavantina-SC, casado(a), autonomo. 

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: 01/10/2015.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de PRINCIPE 

DO MARTELO TRANSPORTES LTDA - ME, CLEOCIR FRANCISCO 

COUSSEAUE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7571/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/06/2014

 - Valor Total: R$ 89.984,42 - Valor Atualizado: R$ 89.984,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 339399 Nr: 7669-79.2004.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEDICI BOMBAS HIDRAULICAS LTDA, 

GUSTAVO CEBALHO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GUSTAVO CEBALHO DA SILVA, Cpf: 

34528512149, Rg: 357.339, Filiação: Luzia Cebalho da Silva, data de 

nascimento: 10/01/1965, natural de Cáceres-MT, divorciado(a), 

comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 
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seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 27/08/2004.

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

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de MEDICI BOMBAS 

HIDRAULICAS LTDA e GUSTAVO CEBALHO DA SILVA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 31905/2004.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/1999

 - Valor Total: R$ 15.068,26 - Valor Atualizado: R$ 15.068,26 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL:1 - R. e A.2 - Cite-se a Parte 

Devedora, pelo correio, com aviso de recepção (AR), no endereço 

constante da Inicial, para que pague o débito fiscal, atualizado, em cinco 

(05) dias, ou, nesse mesmo prazo, ofereça bens à penhora, fiança 

bancária ou efetue depósito em dinheiro, sob pena de, não o fazendo, 

serem-lhe penhorados bens suficientes para a garantia do juízo, 

consignando-se no mandado a advertência de que a citação considera-se 

feita na data de entrega da carta no seu endereço.3 - Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito em execução, se não houverem embargos. 4 - Citada a Parte 

Devedora e não efetuado o pagamento, expeça-se mandado de penhora e 

demais atos da execução, com as cominações de praxe. Não sendo 

frutífera a citação postal, expeça-se então mandado de citação e penhora, 

para que a citação seja procedida por Oficial de Justiça, entregando-se a 

este, para cumprimento.5 - Cumpra-se. Rondonópolis, 30 de novembro de 

2004. VALDIR DE ALMEIDA MUCHAGATA Juiz 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 761833 Nr: 14423-85.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA RODOFORTE LTDA, IONE 

DE BARROS PRADO, ELIS PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIS PISTORI, Cpf: 70565597868, Rg: 

13.665.165, Filiação: Erculano Pistori e Maria Padoan, data de nascimento: 

06/12/1942, natural de Birigui-SP, divorciado(a), empresaria. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/11/2014.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

TRANSPORTADORA RODOFORTE LTDA, IONE DE BARROS PRADOE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 768/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/03/2014

 - Valor Total: R$ 44.429,82 - Valor Atualizado: R$ 44.429,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718622 Nr: 14088-37.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RENATA CRISTINA KULEVICZ, LUZINET 

SOBRAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA, 

CNPJ: 04235334000790, Inscrição Estadual: 131997556. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 17/12/2012.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SENIOR 

GRUPO EMPRESARIAL LTDA, THEREZINHA SOBRAL KULEVICZE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 4338/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 19.197,66 - Valor Atualizado: R$ 19.197,66 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL1 - Registrada eletronicamente e 

autuada esta recebo a execução. Citem-se.2 - Reúna-se este feito à 

execução fiscal sob o nº 2008/109, entre as mesmas Partes, à qual já 

estão reunidos outros feitos dessa Executada.3 - Considerando ser 

relativamente alto valor da causa e o que está previsto no § 4º, do art. 20, 

do C. P. C., para “as execuções, embargadas ou não”, arbitro os 

honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor atualizado do 

débito em execução, para o caso de pagamento, se não houverem 

embargos, objeções, necessidade de arresto ou penhora, ou outras 

dificuldades causadas pela Parte Executada.4 - Às providências.
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ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 396945 Nr: 10507-87.2007.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS DIAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARIA CARDOSO SILVA 

AMANCIO - OAB:3614/MTPROC MUN

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOAO CARLOS DIAS FILHO, Cpf: 

15650340153, Rg: 0012751-5, Filiação: Joao Carlos Dias e Lindaura 

Novaes da Silva Dias, data de nascimento: 18/05/1954, natural de 

Centenario do Sul-PR, convivente, comerciante. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/08/2007.

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

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT em face de JOAO CARLOS DIAS 

FILHO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE IPTU, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 15734/2007, 15735/2007, 15736/2007, 15752/2007 (MAIS 1 

OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/12/2005

 - Valor Total: R$ 2.136,42 - Valor Atualizado: R$ 2.136,42 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1 - R. e A.2 - Cite-se.3 - Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, se não houverem embargos.4 - Às providências. Rondonópolis, 

27 de agosto de 2007.

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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 433139 Nr: 1803-80.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 

LTDA ME, JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA, JANDER CLÁUDIO FLORES 

DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

61667846191, brasileiro(a), casado(a), mecânico. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/03/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RONDON 

COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME, JOSEVALDO PEREIRA DA 

SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 6076/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/11/2009

 - Valor Total: R$ 9.944,60 - Valor Atualizado: R$ 9.944,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL:1 - R. e A.2 - Cite-se.3 - Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito em execução, se não houverem embargos. 4 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 749581 Nr: 7532-48.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARES & CIA, NABIH FARES, HANI HAMED 

FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FARES & CIA, CNPJ: 15950421000312, 

atualmente em local incerto e não sabido NABIH FARES, Cpf: 

92158510110, Rg: 1.167.157-2, brasileiro(a), solteiro(a), empresario e 

atualmente em local incerto e não sabido HANI HAMED FARES, Cpf: 

05065786828, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação dos Executados para apresentarem contrarrazões 

ao recurso de apelação no prazo de 15 (quinze) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Intime-se a Fazenda Exequente para 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de 

direito, sob pena de extinção (artigo 485, §1º do Código de Processo 

Civil).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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 885340 Nr: 11957-16.2017.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FARMACIA MINEIRA LTDA, VALMIR 

APARECIDO DA SILVA, BELCHOLINA AZEVEDO DA SILVA, EDNA MARIA 

DE BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FARMACIA MINEIRA LTDA, CNPJ: 

02455904000137, atualmente em local incerto e não sabido VALMIR 

APARECIDO DA SILVA, Cpf: 18143253104, brasileiro(a), casado(a), 

comerciante e atualmente em local incerto e não sabido BELCHOLINA 

AZEVEDO DA SILVA, Cpf: 35346906134, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 5 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: FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700335 Nr: 8306-83.2011.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO GONÇALVES PAULIKEVIS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): APARECIDO GONÇALVES PAULIKEVIS - 

ME, CNPJ: 00255569000106. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) para manifestar-se acerca da 

indisponibilidade dos valores depositados em conta bancária através do 

sistema BACENJUD, cientificando-o(a) de que caso queira opor embargos 

o prazo é de 30(trinta) dias.

Despacho/Decisão: VISTO.Tendo em vista a penhora de valores às fls. 43, 

DEFIRO o pedido de fls. 48.Assim, intime-se, via edital, a parte executada 

para, querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à 

execução.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451221 Nr: 6401-43.2011.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO CRISTAL LTDA, EREOVALDO 

VIEIRA BORGES, MELYSSA SOARES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO VIAÇÃO CRISTAL LTDA, CNPJ: 

36875797000118, atualmente em local incerto e não sabido EREOVALDO 

VIEIRA BORGES, Cpf: 29642337800, brasileiro(a) e atualmente em local 

incerto e não sabido MELYSSA SOARES BORGES, Cpf: 00109567609, 

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: 08/07/2011.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AUTO 

VIAÇÃO CRISTAL LTDA, EREOVALDO VIEIRA BORGESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de DESCUMPRIMENTO DE 

NORMAS CONTÁBEIS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 089/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 10/06/2011

 - Valor Total: R$ 1.854,82 - Valor Atualizado: R$ 1.854,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOCitem-se os executados 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 700286 Nr: 8257-42.2011.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA, SIRLEY 

OLIVEIRA DOS SANTOS, DENILTON PIMENTA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): COMERCIAL CONTABILISTA LTDA, CNPJ: 

02041844000106, Inscrição Estadual: 131.770.829 e atualmente em local 

incerto e não sabido SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS, Cpf: 58128778153. 

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: 05/09/2011.

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

ESTADO DE MATO GROSSO em face de COMERCIAL CONTABILISTA 

LTDA, SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOSE OUTROS, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS E 

FALTA DE REGISTRO DE DOCUMENTOS FISCAIS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1765/2011.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 18/08/2011

 - Valor Total: R$ 2.801.388,00 - Valor Atualizado: R$ 2.801.387,83 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Defiro a citação por edital dos executados 

Comercial Contabilista Ltda e Sirley Oliveira dos Santos, requerida pelo 

exequente (fls. 111).O edital deverá ser publicado na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na 
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plataforma de editais do Conselho Nacional. A publicação deverá ser 

certificada nos autos, conforme estabelece o artigo 257 do Código de 

Processo Civil.Fixo o prazo do edital em 30 (trinta) dias.Em caso de revelia 

nomeio um dos membros da Defensoria Pública para atuar como curador 

especial da parte executada (art. 72, II do Código de Processo Civil).Por 

outro lado, indefiro o pedido de arresto online, tendo em vista que segundo 

a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o bloqueio via 

Bancejud antes da citação do executado somente é admissível em caráter 

excepcional, quando adequadamente demonstrado pelo exequente que 

estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de 

natureza acautelatória, o que não restou demonstrado na hipótese. Nesse 

sentido, é o julgado:PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO 

DE BENS, PREPARATÓRIO DE PENHORA, VIA BACENJUD, ANTES DA 

CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO 

DOS REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. 

1. O ente público afirma que a interpretação sistemáticadoart. 185-A do 

CTN e dos arts. 835, 841 e 842 do CPC conduzàconclusãode que é 

s e m p r e  p o s s í v e l  e f e t u a r  o  b l o q u e i o  d e 

dinheiro,viaBacenJud,antesdacitaçãodaparte devedora na Execução 

Fiscal. 2.OTribunaldeorigem admite essa possibilidade, por reputar a 

medidadenatureza acautelatória, razão pela qual condiciona a sua 

realização à comprovação quanto à sua necessidade, o que poderia ser 

feitomediantedemonstraçãodequeapartedevedoraestáse desfazendo do 

patrimônio, etc. Acrescentou que na hipótese dos autos essa prova não 

havia sido produzida. 3.Nomérito,oquesetem é que, ao contrário do que 

afirma o recorrente,aleituradoart.185-AdoCTN, que versa sobre a 

decretaçãodaindisponibilidadeuniversal de bens, revela que tal 

normapartedapremissadequetalmedida(indisponibilidade universal) só será 

decretada nas seguintes circunstâncias: a) prévia citaçãodoexecutado; b) 

inércia deste em providenciar o pagamento dadívidaouagarantiadojuízo; e 

c) não localização de bens penhoráveis. 4.Ofato de o legislador haver 

previsto que a penhora de dinheiro pode se dar por meio eletrônico não 

conduz, por si só, ao raciocínio de que tal meio de constrição deva sempre 

ser feito antes da citação dapartecontrária.5.Poressarazão,a aplicação 

das normas indicadaspelorecorrente,tendentes à efetivação do bloqueio 

via BacenJudantesda citação do executado, com base no poder geral de 

cautela do juiz, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do 

STJ, isto é, a penhora pretendida somente é admissível em caráter 

excepcional,quando adequadamente demonstrado pelo ente público que 

estãopresentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de 

natureza acautelatória. 6. Recurso Especial não provido. (Processo REsp 

1670176/PE - RECURSO ESPECIAL 2017/0104201-3, Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN (1132),Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

do Julgamento 27/06/2017, Data da Publicação/FonteDJe 

30/06/2017).Indefiro, ainda, o pedido de penhora on line de ativos 

financeiros, via Bacenjud, e a penhora de veículo pelo sistema RENAJUD, 

em desfavor do executado Denilton Pimenta Vieira, tendo em vista que os 

executados Comercial Contabilista Ltda e Sirley Oliveira dos Santos ainda 

não foram citados.Intime-se. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 792986 Nr: 11536-94.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIG LAGES - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - ME, LAURO SAVATI, PAULO 

ROBERTO DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PAULO ROBERTO DE MATTOS, Cpf: 

28423674991, Rg: 1237270, Filiação: Sebastiao de Mattos e Antonia 

Medeiros de Mattos, data de nascimento: 24/03/1956, brasileiro(a), natural 

de Garças-SP, separado(a) judicialmente, comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/08/2015.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de BIG 

LAGES - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - 

ME, LAURO SAVATIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2880/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 17/04/2014

 - Valor Total: R$ 105.265,90 - Valor Atualizado: R$ 105.265,89 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.A exequente requereu a 

realização de penhora on line de ativos financeiros em desfavor dos 

executados Big Lages Ind. Com. de Artefatos de Concreto LTDA ME e 

Lauro Savati, via BACENJUD (fls. 24).Indefiro, por ora, o pedido de 

penhora on line, tendo em vista que os executados Big Lages Ind. Com. de 

Artefatos de Concreto LTDA ME e Paulo Roberto de Mattos ainda não 

foram citados.Cite-se o executado Paulo Roberto de Mattos via AR, 

observando-se o endereço indicado às fls. 24.Intime-se a parte exequente 

para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, informando o atual 

endereço da executada Big Lages Ind. Com. de Artefatos de Concreto 

LTDA ME, haja vista a correspondência devolvida às fls. 12.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 793688 Nr: 11742-11.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A J COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, 

GERALDO DA SILVA MORAIS, RONALDO BATISTA PAULO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RONALDO BATISTA PAULO, Cpf: 

01821724658, 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: 14/08/2015.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de A J 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, GERALDO DA SILVA MORAISE 
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OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

IRREGULARIDADE DE ESCRITURAÇÃO, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 8091/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 29.347,65 - Valor Atualizado: R$ 29.347,65 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716716 Nr: 12113-77.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO TRIGOESTE IND. COM. DE GENEROS 

ALIM. LTDA - ME, LAURO ALVES DE ARRUDA, LUCAS INACIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MOINHO TRIGOESTE IND. COM. DE 

GENEROS ALIM. LTDA - ME, CNPJ: 06137364000285, atualmente em local 

incerto e não sabido LAURO ALVES DE ARRUDA, Cpf: 44251017153, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido LUCAS INACIO 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: 24/10/2012.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de MOINHO 

TRIGOESTE IND. COM. DE GENEROS ALIM. LTDA - ME, LAURO ALVES DE 

ARRUDAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3677/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 29.929,40 - Valor Atualizado: R$ 29.929,40 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.I. Cite-se a parte executada, 

expedindo-se carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. A parte executada estando em local incerto ou não sabido, 

expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.III. No caso de 

pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do débito.IV. 

Não ocorrendo a quitação do débito ou a garantia da execução, 

proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei 

(Art. 13, da Lei 6.830/80).V. Intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, a parte devedora, de que 

não sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

articulados pelo Exeqüente.VI. Não sendo ofertados bens à penhora ou 

deixando o Sr. Oficial de Justiça de proceder ao arresto, a constrição 

deverá recair sobre os bens descritos nas Certidões de Dívida Ativa 

acostadas aos autos, procedendo-se, em seguida, à avaliação dos 

mencionados bens.VII. Realizado o arresto, converta-o em penhora, 

devendo o ente público ficar na condição de fiel depositário, ficando ciente 

de que não poderá abrir mão dos mesmos sem a prévia autorização deste 

Juízo.VIII. Procedida a penhora, lavre-se o respectivo termo de penhora e 

depósito, cientificando o depositário de seu encargo.IX. Na sequência, 

intime-se a parte Executada da penhora ou arresto, dando lhe ciência do 

início do fluxo do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos 

estritos termos do Art. 16, III, da L.E.F.X. Proceda-se o registro da 

penhora, nos termos do que dispõeo Art. 7º, inciso IV, da supra 

mencionada Lei.XI. Nos termos do art. 19, da Lei 6.830/80, não sendo 

opostos embargos à execução ou sendo estes julgados improcedentes, 

designe-se data para efetivação dos leilões dos bens penhorados, 

publicando-se o respectivo edital, nos termos do Art. 22, §§1º e 2º, da 

L.E.F., intimando-se as partes da data designada, devendo constar do 

referido edital o valor do bem a ser leiloado e se há alguma restrição sobre 

ele.XII. Intime-se, outrossim, na mesma ocasião o depositário para 

apresentar o bem em Juízo com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 

do leilão. Não sendo encontrado o bem, deverá o depositário fiel depositar 

o seu valor equivalente em dinheiro devidamente corrigido.XIII. Em caso de 

arrematação do bem leiloado, decorrido o prazo legal, expeça-se a Carta 

de Arrematação, com ordem de entrega do bem.XIV. Frustrado o segundo 

leilão, intime-se a parte Exeqüente para manifestar-se nos autos. 

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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 718609 Nr: 14076-23.2012.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLICORP TRADING E COMERCIO EXTERIOR 

S/A, CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI, FABRICIO SLAVIERO 

FUMAGALLI, FELIPE SLAVIERO FUMAGALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO DANIEL 

BOSTELMANN - OAB:OAB/PR 67.132

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CRISTIANO SLAVIERO FUMAGALLI, Cpf: 

00438002970, Rg: 4.751.218-2, brasileiro(a), solteiro(a), empresario. 

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 
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Ação: 17/12/2012.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 

ALLICORP TRADING E COMERCIO EXTERIOR S/A, CRISTIANO SLAVIERO 

FUMAGALLIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5672/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 2.777.906,00 - Valor Atualizado: R$ 2.777.905,80 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.Trata-se de execução fiscal promovida pelo 

Estado de Mato Grosso em face de Allicorp Trading e Comércio Exterior 

S/a e Outros.O exequente requer o arresto online, via Bacenjud, bem 

como a requisição de informações sobre o real endereço do executado 

Cristiano Slavieiro Fumagalli, nos cadastros de órgãos públicos ou de 

concessionárias de serviços públicos, em especial, consulta ao Bacenjud 

(fls. 89/90).Pois bem. Segundo a recente jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, o bloqueio via Bancejud antes da citação dos 

executados somente é admissível em caráter excepcional, quando 

adequadamente demonstrado pelo exequente que estão presentes os 

requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória. 

Vejamos:PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO DE BENS, 

PREPARATÓRIO DE PENHORA, VIA BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO DA 

PARTE DEVEDORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS 

REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. 1. O 

ente público afirma que a interpretação sistemáticadoart. 185-A do CTN e 

dos arts. 835, 841 e 842 do CPC conduzàconclusãode que é sempre 

p o s s í v e l  e f e t u a r  o  b l o q u e i o  d e 

dinheiro,viaBacenJud,antesdacitaçãodaparte devedora na Execução 

Fiscal. 2.OTribunaldeorigem admite essa possibilidade, por reputar a 

medidadenatureza acautelatória, razão pela qual condiciona a sua 

realização à comprovação quanto à sua necessidade, o que poderia ser 

feitomediantedemonstraçãodequeapartedevedoraestáse desfazendo do 

patrimônio, etc. Acrescentou que na hipótese dos autos essa prova não 

havia sido produzida. 3.Nomérito,oquesetem é que, ao contrário do que 

afirma o recorrente,aleituradoart.185-AdoCTN, que versa sobre a 

decretaçãodaindisponibilidadeuniversal de bens, revela que tal 

normapartedapremissadequetalmedida(indisponibilidade universal) só será 

decretada nas seguintes circunstâncias: a) prévia citaçãodoexecutado; b) 

inércia deste em providenciar o pagamento dadívidaouagarantiadojuízo; e 

c) não localização de bens penhoráveis. 4.Ofato de o legislador haver 

previsto que a penhora de dinheiro pode se dar por meio eletrônico não 

conduz, por si só, ao raciocínio de que tal meio de constrição deva sempre 

ser feito antes da citação dapartecontrária.5.Poressarazão,a aplicação 

das normas indicadaspelorecorrente,tendentes à efetivação do bloqueio 

via BacenJudantesda citação do executado, com base no poder geral de 

cautela do juiz, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do 

STJ, isto é, a penhora pretendida somente é admissível em caráter 

excepcional,quando adequadamente demonstrado pelo ente público que 

estãopresentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de 

natureza acautelatória. 6. Recurso Especial não provido. (Processo REsp 

1670176/PE - RECURSO ESPECIAL 2017/0104201-3, Relator(a) Ministro 

HERMAN BENJAMIN (1132),Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, Data 

do Julgamento 27/06/2017, Data da Publicação/FonteDJe 30/06/2017).No 

caso, a parte exequente não demonstrou a presença dos requisitos 

necessários para efetivação da medida pleiteada.Dessa forma, INDEFIRO 

o pedido de arresto online.Por outro lado, considerando que não foi 

possível ao exequente obter o endereço do executado Cristiano Slavieiro 

Fumagalli e que a consulta ao BACENJUD pode ser adotada pelo juiz a fim 

de garantir maior celeridade e efetividade ao processo de execução, 

DEFIRO o pedido formulado pelo exequente, para que seja acessado o 

sistema BACENJUD, mediante senha pessoal deste juízo, para obter as 

informações solicitadas pela Fazenda Pública. Após, cumpram-se as 

seguintes deliberações:1- Localizado o endereço do executado Cristiano 

Slavieiro Fumagalli, sendo este diferente daqueles que constam no feito, 

cite-se o devedor, via correio.2 - Sendo infrutífera a busca de dados do 

executado, defiro a citação por edital conforme requerido às fls. 90-v.4 - 

O edital deverá ser publicado na rede mundial de computadores, no sítio 

do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, na plataforma de editais do 

Conselho Nacional. 5- A publicação deverá ser certificada nos autos, 

conforme estabelece o artigo 257 do Código de Processo Civil.6 - Fixo o 

prazo do edital em 30 (trinta) dias.7 - Em caso de revelia nomeio um dos 

membros da Defensoria Pública para atuar como curador especial dos 

sócios executados (art. 72, II do Código de Processo Civil). Intime-se. 

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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724493 Nr: 5484-53.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABASTECEDORA PAULISTA LTDA, SILVIA 

ELOIZA RODRIGUES, PEDRO FRANCO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ABASTECEDORA PAULISTA LTDA, 

CNPJ: 03263671000133. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: Visto.Tendo em vista a penhora do veículo às fls. 59, 

DEFIRO o pedido de fls. 62.Assim, intime-se, via edital, a parte executada 

para, querendo, apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, embargos à 

execução.Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, informar 

o endereço onde o veículo penhorado às fls. 59 pode ser localizado para 

avaliação.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418206 Nr: 653-98.2009.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO VIAÇÃO CRISTAL LTDA, MELYSSA 

SOARES BORGES, EREOVALDO VIEIRA BORGES, VALTERNEI SILVA 

VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AUTO VIAÇÃO CRISTAL LTDA, CNPJ: 

36875797000118, atualmente em local incerto e não sabido MELYSSA 

SOARES BORGES, Cpf: 00109567609, brasileiro(a), atualmente em local 

incerto e não sabido EREOVALDO VIEIRA BORGES, Cpf: 29642337800, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido VALTERNEI SILVA 

VIEIRA, Cpf: 28904737168, 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 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 28/01/2009.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de AUTO 

VIAÇÃO CRISTAL LTDA, MELYSSA SOARES BORGESE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3437/2008.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/10/2008

 - Valor Total: R$ 15.137,56 - Valor Atualizado: R$ 15.137,56 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: 1 - R. e A.2 - Citem-se.3 - Arbitro os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito em 

execução, se não houverem embargos.4 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 722833 Nr: 3841-60.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIO DA ROSA, Cpf: 07743955087, 

Rg: 322-119, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do espólio de FLÁVIO ROSA, da penhora e avaliação 

de fls. 89/91.

Despacho/Decisão: VISTOIntime-se, por edital, o espólio de FLÁVIO 

ROSA, da penhora e avaliação de fls. 89/91.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 441107 Nr: 9776-86.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONDON COMERCIO DE PECAS E SERVICOS 

LTDA ME, JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA, JANDER CLÁUDIO FLORES 

DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSEVALDO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

61667846191, brasileiro(a), casado(a), mecânico. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/10/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de RONDON 

COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA ME, JOSEVALDO PEREIRA DA 

SILVAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7640/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 24/09/2010

 - Valor Total: R$ 13.030,00 - Valor Atualizado: R$ 13.030,00 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL:1 - Registrada eletronicamente e 

autuada esta, cite-se.2 - Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez 

por cento) do valor atualizado do débito em execução, se não houverem 

embargos. 3 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435242 Nr: 3909-15.2010.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEZKO CAMPOS COMERCIO LTDA, ADAILTON 

MIGUEL DIAS, JUSSARA SEZKO CAMPOS, CLEUDENIR MARIA COELHO 

DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADAILTON MIGUEL DIAS, Cpf: 

86785699649, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

JUSSARA SEZKO CAMPOS, Cpf: 00784188602. 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: 27/04/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de SEZKO 

CAMPOS COMERCIO LTDA, ADAILTON MIGUEL DIASE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 3026/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2009

 - Valor Total: R$ 12.042,70 - Valor Atualizado: R$ 12.042,70 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: DESPACHO INICIAL:1 - R. e A.2 - Citem-se.3 - Arbitro 

os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do 

débito em execução, se não houverem embargos. 4 - Às providências.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 789425 Nr: 9998-78.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME, LINDOMAR 

FREITAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LINDOMAR FREITAS DA SILVA ME, 

CNPJ: 05064537000139, Inscrição Estadual: 13.210.175-0. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do(a) Executado(a) acima qualificado (a) acerca da 

decisão abaixo transcrita e da penhora via sistema RENAJUD que recaiu 

sobre o(s) veículo(s) automotor(es) de sua propriedade, ficando ciente de 

que o prazo para oferecimento de EMBARGOS À EXECUÇÃO é de trinta 

(30) dias, contado do fim do prazo deste edital.

Despacho/Decisão: VISTO. O (a) exequente requer a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor pertencente ao (a) executado (a), 

por meio do sistema RENAJUD, uma vez que não obteve sucesso nas 

diligências realizadas para localizar bens penhoráveis no patrimônio do (a) 

executado (a).O pedido deve ser deferido. É possível a imposição de 

restrição judicial de veículo automotor, junto ao sistema RENAJUD, a fim de 

evitar que o (a) executado (a) venha a se desfazer do referido bem para 

frustrar os fins da execução.Por sinal, o Manual do Usuário do sistema 

RENAJUD, utilizado como ferramenta eletrônica que interliga os órgãos do 

Poder Judiciário e o Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 

viabiliza a inserção de restrições judiciais de veículos em âmbito nacional, 

relativas à transferência, licenciamento, circulação e registro de 

penhora.Ademais, essa providência permite garantir que o (a) executado 

(a) não se desfaça do bem até o momento em que é efetivada a penhora, 

sem causar-lhe qualquer prejuízo.Se não bastasse, essa medida pode ser 

adotada pelo juiz a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao 

processo de execução.Com essas considerações, DEFIRO a imposição de 

restrição judicial no sistema RENAJUD, de veículo (s) automotor (es) 

cadastrados em nome do (a) executado(a).Efetuado o registro, caberá ao 

(a) exequente diligenciar no sentido de localizar o bem para avaliação e 

remoção, pois o Judiciário não dispõe de meios para indicar o paradeiro 

dos veículos.Não sendo localizado veículo em nome do (a) executado (a), 

via RENAJUD, a secretaria deverá intimar o (a) exequente para 

manifestar-se, em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento dos 

autos.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 719157 Nr: 198-94.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 2M COMERCIO DE PAPEIS LTDA, ALVARO 

RIBAS DE SOUZA, SERGIO NASCIMENTO RAMOS, MARCOS VINICIUS DE 

OLIVEIRA, MATHIAS NEVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DIOGO DUTRA FILHO - 

OAB:OAB/MT 12.960, VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - 

OAB:MT/13082

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA, Cpf: 

04212147165, 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: 08/01/2013.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de 2M 

COMERCIO DE PAPEIS LTDA, ALVARO RIBAS DE SOUZAE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA DE 

RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 2491/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 31/03/2012

 - Valor Total: R$ 22.658,60 - Valor Atualizado: R$ 22.658,60 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTOExpeça-se edital de citação do executado 

MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA.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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721513 Nr: 2534-71.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TORNO DIESEL TORNEARIA LTDA, JAQUELINE 

NASCIMENTO DESTO ABI, EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TORNO DIESEL TORNEARIA LTDA, CNPJ: 

09433237000130, Inscrição Estadual: 133524418. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/03/2013.

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

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - MT em face de 

TORNO DIESEL TORNEARIA LTDA, JAQUELINE NASCIMENTO DESTO ABIE 

OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de FALTA 

DE RECOLHIMENTO DE ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 1264/2013, 1402/2013, 599/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 20/08/2009

 - Valor Total: R$ 4.239,16 - Valor Atualizado: R$ 4.239,16 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.I. Nos termos do que determina 

o Art. 8º da Lei 6.830/80, cite-se o executado, por carta de citação, no 
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endereço declinado às fls.retro, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os juros e multa de mora e demais encargos indicados na 

Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. Estando o Executado 

em local incerto e não sabido, expeça-se edital de citação, com prazo de 

30 (trinta) dias.III. Em caso de pronto pagamento, sem a oposição de 

embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor corrigido do débito.IV. Inocorrendo o pagamento ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei (Art. 13, da Lei 6.830/80).V. Intime-se o devedor para 

oferecimento de embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da 

penhora ou arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de 

que não sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os 

fatos articulados pelo Exeqüente.VI. Não sendo ofertados bens à penhora 

ou deixando o Sr. Oficial de Justiça de proceder ao arresto, a constrição 

deverá recair sobre os bens descritos nas Certidões de Dívida Ativa 

acostadas aos autos, procedendo-se, em seguida, à avaliação dos 

mencionados bens.VII. Procedido arresto, converta-o em penhora, 

devendo o ente público ficar na condição de fiel depositário, ficando ciente 

de que não poderá abrir mão dos mesmos sem a prévia autorização deste 

Juízo.VIII. Realizada a penhora, lavre-se o respectivo termo de penhora e 

depósito, cientificando o depositário de seu encargo.IX. Ato contínuo, 

intime-se o Executado da penhora ou arresto, dando lhe ciência do início 

do fluxo do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos estritos 

termos do Art. 16, III, da L.E.F.X. Proceda-se o registro da penhora, nos 

termos do que determina o Art. 7º, inciso IV, da supra mencionada Lei.XI. 

Nos moldes do que dispõe o Art. 19, da Lei 6.830/80, não sendo opostos 

embargos à execução ou sendo estes julgados improcedentes, 

designe-se data para realização dos leilões dos bens penhorados, 

publicando-se o respectivo edital, nos termos do Art. 22, §§1º e 2º, da 

L.E.F., intimando-se as partes da data designada, devendo constar do 

referido edital o valor do bem a ser leiloado e se há alguma restrição sobre 

ele;XII. Intime-se, ainda, na mesma oportunidade o depositário para 

apresentar o bem em Juízo com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 

do leilão. Não sendo encontrado o bem, deverá o depositário fiel depositar 

o seu valor equivalente em dinheiro devidamente corrigido.XIII. Em caso de 

arrematação do bem leiloado, decorrido o prazo legal, expeça-se a Carta 

de Arrematação, com ordem de entrega do bem.XIV. Frustrado o segundo 

leilão, intime-se o Exeqüente para manifestar-se nos autos. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 799972 Nr: 14392-31.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR ROBERTO BARBOSA DA SILVA - ME, 

CESAR ROBERTO BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CESAR ROBERTO BARBOSA DA SILVA - 

ME, CNPJ: 14289654000191 e atualmente em local incerto e não sabido 

CESAR ROBERTO BARBOSA DA SILVA, Cpf: 06639992000, 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: 25/09/2015.

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

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - MT em face de 

CESAR ROBERTO BARBOSA DA SILVA - ME e CESAR ROBERTO 

BARBOSA DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ISSQN, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 421/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 15/04/2014

 - Valor Total: R$ 6.581,82 - Valor Atualizado: R$ 6.581,82 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO.I. Cite-se a parte executada, expedindo-se 

carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e demais 

encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a execução. II. 

No caso de pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido 

do débito.III. Não ocorrendo à quitação do débito ou a garantia da 

execução, proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos 

quantos bens bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na 

forma da Lei.IV. Intime-se a parte devedora para oferecer embargos, no 

prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou arresto (Art. 16, III, 

da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não sendo apresentados 

Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos articulados pelo 

Exequente.V. 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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725472 Nr: 6429-40.2013.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIST. DE PROD. HORTIFRUTIGRANJEIROS 

EBENEZER LTDA, ELIANE GONÇALVES CARRIJO DE GODOI, ALDEMAR 

MIRANDA DE GODOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIST. DE PROD. HORTIFRUTIGRANJEIROS 

EBENEZER LTDA, CNPJ: 07582847000251, atualmente em local incerto e 

não sabido ELIANE GONÇALVES CARRIJO DE GODOI, Cpf: 59812273115, 

brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido ALDEMAR 

MIRANDA DE GODOI, Cpf: 47004177149, 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: 07/05/2013.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de DIST. DE 

PROD. HORTIFRUTIGRANJEIROS EBENEZER LTDA, ELIANE GONÇALVES 

CARRIJO DE GODOIE OUTROS, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 2572/2011.
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 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 14/10/2011

 - Valor Total: R$ 99.330,90 - Valor Atualizado: R$ 99.330,90 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: VISTO EM CORREIÇÃO.I. Cite-se a parte executada, 

expedindo-se carta de citação, no endereço indicado no feito, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e 

demais encargos indicados na Certidão da Dívida Ativa, ou garantir a 

execução. II. A parte executada estando em local incerto ou não sabido, 

expeça-se edital de citação, com prazo de 30 (trinta) dias.III. No caso de 

pronto pagamento, sem a oposição de embargos, fixo os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do débito.IV. 

Não ocorrendo a quitação do débito ou a garantia da execução, 

proceda-se a penhora ou arresto e avaliação de tantos quantos bens 

bastem para a satisfação da obrigação, depositando-os na forma da Lei 

(Art. 13, da Lei 6.830/80).V. Intime-se a parte devedora para oferecer 

embargos, no prazo de 30 dias, contados da intimação da penhora ou 

arresto (Art. 16, III, da LEF), advertindo, ainda, o devedor, de que não 

sendo apresentados Embargos, presumir-se-ão verdadeiros os fatos 

articulados pelo Exeqüente.VI. Não sendo ofertados bens à penhora ou 

deixando o Sr. Oficial de Justiça de proceder ao arresto, a constrição 

deverá recair sobre os bens descritos nas Certidões de Dívida Ativa 

acostadas aos autos, procedendo-se, em seguida, à avaliação dos 

mencionados bens.VII. Realizado o arresto, converta-o em penhora, 

devendo o ente público ficar na condição de fiel depositário, ficando ciente 

de que não poderá abrir mão dos mesmos sem a prévia autorização deste 

Juízo.VIII. Procedida a penhora, lavre-se o respectivo termo de penhora e 

depósito, cientificando o depositário de seu encargo.IX. Na sequência, 

intime-se a parte Executada da penhora ou arresto, dando lhe ciência do 

início do fluxo do prazo para apresentação de Embargos (30 dias), nos 

estritos termos do Art. 16, III, da L.E.F.X. Proceda-se o registro da 

penhora, nos termos do que dispõe o Art. 7º, inciso IV, da supra 

mencionada Lei.XI. Nos termos do art. 19, da Lei 6.830/80, não sendo 

opostos embargos à execução ou sendo estes julgados improcedentes, 

designe-se data para efetivação dos leilões dos bens penhorados, 

publicando-se o respectivo edital, nos termos do Art. 22, §§1º e 2º, da 

L.E.F., intimando-se as partes da data designada, devendo constar do 

referido edital o valor do bem a ser leiloado e se há alguma restrição sobre 

ele.XII. Intime-se, outrossim, na mesma ocasião o depositário para 

apresentar o bem em Juízo com antecedência de 24 (vinte e quatro) horas 

do leilão. Não sendo encontrado o bem, deverá o depositário fiel depositar 

o seu valor equivalente em dinheiro devidamente corrigido.XIII. Em caso de 

arrematação do bem leiloado, decorrido o prazo legal, expeça-se a Carta 

de Arrematação, com ordem de entrega do bem.XIV. Frustrado o segundo 

leilão, intime-se a parte Exeqüente para manifestar-se nos autos. XV. 

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, Lidiane da Cruz Garcia, 

digitei.

Rondonópolis, 04 de setembro de 2018

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 752537 Nr: 9057-65.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: OLÍRIO DE SOUSA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:15471/MT, EDUARDO FRAGA FILHO - OAB:6818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734651 Nr: 14409-38.2013.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 
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anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820035 Nr: 2936-50.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: APARECIDA CARVALHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741583 Nr: 3047-05.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: FLAVIANE OLIVEIRA DO PRADO ALVES GONCALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736356 Nr: 15715-42.2013.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: PAULA REGINA CALESTINE GAIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 798814 Nr: 13847-58.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MANOEL AMARO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Município de Rondonópolis para, no prazo de 

15 (quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o requerido quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Município de Rondonópolis, até o valor 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o requerido deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Município de Rondonópolis para, no prazo de 

15 (quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o requerido quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Município de Rondonópolis, até o valor 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o requerido deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 800142 Nr: 14443-42.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: VANDETE CAVALCANTE DIAS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 

22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 737166 Nr: 56-56.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: ANA RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Município de Rondonópolis para, no prazo de 

15 (quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o requerido quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Município de Rondonópolis, até o valor 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o requerido deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Município de Rondonópolis para, no prazo de 

15 (quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o requerido quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Município de Rondonópolis, até o valor 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o requerido deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 733799 Nr: 13715-69.2013.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: FELICIO ALVES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:OBA/MT 11.003-A, VALDIR SCHERER - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 769969 Nr: 2157-32.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: JULIANA PAULA CARDOSO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EUDES GOMES DE 

LIMA - OAB:MT/ 5773, FRANKLIN ANTONIO INACIO FREITAS - 

OAB:13155/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 447572 Nr: 2751-85.2011.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MARCELINO MIGUEL MANOEL GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANI CARRENHO BERTONI - 

OAB:8308/MT/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº (ª) VIVIANI CARRENHO 

BERTONI 8308/MT-B, para, no prazo de 05(cinco), tomar ciência dos 

Alvarás Eletrônicos Expedidos nº.430725-9/2018 e 430727-5/2018, para 

fins de pgto de RPV.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 746135 Nr: 5657-43.2014.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: GILBERTO ALVES FERREIRA, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº (ª) RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS , OAB/MT 12093/MT, para, no prazo de 

05(cinco), tomar ciência do Alvará Eletrônico Expedido nº.430912-P/2018, 

para fins de pgto de RPV.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 818180 Nr: 2272-19.2016.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: EMMANUEL CARLOS RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:OAB/MT11922

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 802647 Nr: 15451-54.2015.811.0003

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Município de Rondonópolis para, no prazo de 

15 (quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o requerido quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Município de Rondonópolis, até o valor 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o requerido deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Município de Rondonópolis para, no prazo de 

15 (quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o requerido quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Município de Rondonópolis, até o valor 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o requerido deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 
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aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783998 Nr: 7737-43.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILON PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11136/MT

 INTIMAÇÃO ao Dr. ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR, para que devolva os 

presentes autos com vista além do prazo do legal, num prazo 03(Três) 

dias, sob pena de busca e apreensão dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782879 Nr: 7364-12.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: SUZETE APARECIDA ROSA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: wiston cristaldo gomes - 

OAB:22.656/O, WISTON CRISTALDO GOMES CHAVES - OAB:22656/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 782890 Nr: 7368-49.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: CLAUDIA HLENA SOTTERO BELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 802873 Nr: 15560-68.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: DERCILENA LELIS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.
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Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Município de Rondonópolis para, no prazo de 

15 (quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o requerido quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Município de Rondonópolis, até o valor 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o requerido deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Município de Rondonópolis para, no prazo de 

15 (quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o requerido quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Município de Rondonópolis, até o valor 

de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o requerido deverá juntar holerites 

de servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Município, informe se com 

a reestruturação da carreira dos servidores do Município, por meio da Lei 

Municipal nº 3.247, de 05/05/2000, houve incorporação/reposição da 

alegada perda salarial apurada no laudo pericial, considerando apenas o 

percentual apurado com base na data do efetivo pagamento, já que a 

sentença assim determinou?”

 Apresentado os documentos, intime-se o perito nomeado para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 783998 Nr: 7737-43.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILON PINTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILON PINTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11136/MT

 VISTO.A Fazenda credora postula a penhora on-line de valores 

necessários ao adimplemento do crédito executado, como medida eficaz 

para garantir a satisfação do débito.(...). .Com essas considerações, 

DETERMINO a penhora on-line sobre dinheiro, em espécie ou em depósito 

ou aplicação em instituição financeira.Havendo bloqueio de dinheiro, 

intime-se a parte executada, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar na forma do § 

3º, do art. 854, do CPC, sob pena de converter a indisponibilidade em 

penhora; bem como para, querendo, no prazo legal, oferecer embargos.

(...).DETERMINO seja acessado o sistema INFOJUD, mediante senha 

pessoal deste juízo, para obter as informações solicitadas pelo exequente. 

Localizado o endereço do devedor ou bens passíveis de penhora (CPC, 

art. 835), expeça-se de imediato mandado de penhora e avaliação. Do 

auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na 

pessoa de seu advogado, ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, por mandado ou pelo correio, podendo oferecer embargos, 

no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 16 da Lei nº 

6.830/80.Juntadas as informações, os autos passarão a correr em 

segredo de justiça (CNGC - artigo 477), devendo a secretaria fixar no 

dorso dos autos duas tarjas pretas (CNGC – artigo 967, IV).Sendo 

infrutífera a busca de dados do (a) executado (a), a secretaria deverá 

intimar o (a) exequente para manifestar-se.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 451637 Nr: 6816-26.2011.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA ALVES - OAB:9416/MT, 

DANIELLA MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ 

CARLOS CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o(s) patrono(s) da parte(s) autora(s), advº (ª) ANDREIA ALVES, 

OAB/MT 9416, para, no prazo de 05(cinco), tomar ciência dos Alvarás 

Eletrônicos Expedidos nº. 430995-2/2018, para fins de pgto de RPV.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 779694 Nr: 6076-29.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: VICENTE DE ALMEIDA SILVA JUNIOR, ROSANGELA 

MARIA REGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.
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Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 748782 Nr: 7130-64.2014.811.0003

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUFIA PINTO DE AMORIM SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 

Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 789947 Nr: 10212-69.2015.811.0003

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

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

 PARTE AUTORA: JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTO.

Trata-se de liquidação de sentença envolvendo as partes acima 

mencionadas.

Determinou-se a intimação do Estado Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, depositar o valor dos honorários periciais, sob pena de 

bloqueio.

Devidamente intimado para efetuar o pagamento dos honorários periciais, 

o Estado Mato Grosso quedou-se inerte.

Nesse diapasão, como meio de concretizar o princípio da celeridade 

processual, vejo que a medida mais eficaz, no caso em tela, é o bloqueio 

de valores na conta corrente da parte requerida, com vistas a possibilitar 

a realização da perícia.

Por tais razões, DETERMINO o imediato BLOQUEIO DE VALORES 

encontrados na conta corrente do Estado Mato Grosso, até o valor de R$ 

370,00 (trezentos e setenta reais), suficiente para o pagamento dos 

honorários periciais.

Sendo positiva a tentativa de bloqueio, determino, desde já, a 

transferência do respectivo valor para a Conta Única do Tribunal de 

Justiça, vinculando aos presentes autos.

 Para a realização da perícia, intime-se o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, os holerites do autor, no 

período de 11/1993 até 08/1994, e os holerites referentes ao período 

anterior e posterior a reestruturação da carreira do autor, se ele já era 

servidor na época. Em caso negativo, o Estado deverá juntar holerites de 

servidor em cargo semelhante do autor, atinente aos mesmos períodos 

acima mencionados; e, ainda, informar a respectiva data em que ocorreu o 

pagamento dos vencimentos, no período de 11/1993 a 02/1994.

Este Juízo indica o seguinte quesito a ser respondido pela perita:

“Com base nos documentos apresentados pelo Estado (acima 

mencionados), informe se com a reestruturação da carreira do autor, por 

meio da respectiva Lei (Profissionais do Sistema Único de Saúde - Lei 

Estadual nº 7.360/00; Profissionais do Sistema Prisional - Lei Estadual nº 

8.089, de 20 de janeiro de 2004 e 8.260, de 28 de dezembro de 2004; 

Servidores Militares - Lei Complementar nº 231/2005; Profissionais da 

Educação Básica - Lei Complementar nº 50/1998; Profissionais da Polícia 
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Judiciária Civil - Lei Complementar nº 155/2004; Agentes de Administração 

Fazendária - AAF - Lei nº 8.354, de 22 de julho de 2005), houve 

incorporação/reposição de eventual perda salarial apurada no laudo 

pericial?”

 Apresentado os documentos, intime-se a perita nomeada para dar início 

aos trabalhos, encaminhando os quesitos apresentados pelo juízo e pelas 

partes, cientificando-a de que deverá informar nos autos a data de início 

da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos do 

artigo 474 do CPC.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 784894 Nr: 8124-58.2015.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTA PANTANAL AUTOMÓVEIS LTDA, ENIO 

CARLOS PIETSCH, FELIX GONÇALVES DE ALMEIDA, ZELY IGNEZ 

PIETSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUREMBERGUE ALVES 

JÚNIOR - OAB:10.203/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11395/MT, TATIANA DIAS DE CAMPOS - OAB:9369/OAB-MT

 VISTO EM CORREIÇÃO.

Defiro a expedição de duas Cartas Precatórias com a finalidade de realizar 

a citação dos executados ENIO CARLOS PIETSCH e ZELY IGNEZ PIETSCH, 

devendo ser cumpridas na cidade de Foz do Iguaçu/PR, observando os 

endereços que constam às fls. 74.

Indefiro, por ora, o pedido de penhora on line, tendo em vista que os 

executados Enio Carlos Pietsch e Zely Ignez Pietsch ainda não foram 

citados.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003472-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE CLAUDIA BRAGA (EXEQUENTE)

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1003472-73.2018.8.11.0003 VISTO. ELIANE CLÁUDIA 

BRAGA opõe embargos de declaração quanto à sentença que extinguiu a 

execução de sentença proposta pela embargante. A embargante acusa a 

sentença de ser omissa, porque o acórdão executado determinou que os 

créditos pretéritos sejam cobrados por meio de ação adequada. Conheço 

do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. Como 

se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, 

tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não 

operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos 

contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura 

encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery 

lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, 

de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter 

substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. 

Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do 

julgado” (Código de Processo Civil comentado e legislação processual civil 

extravagante em vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 

1045). Com efeito, não se prestam os embargos de declaração a lograr 

efeito infringente, modificando o julgado, para adequá-lo ao entendimento 

esposado pelo embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, 

obscuridades ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos 

embargos declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação 

do julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. 

Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na sentença 

ou decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se 

prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria objeto 

da lide. Com estas considerações, rejeito os embargos de declaração 

ofertados. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 5 de 

setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005887-29.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA LOMBARDO DE SOUZA LIMA MARCELLO (ADVOGADO(A))

ROSANI HERCULANA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1005887-29.2018.8.11.0003 VISTO. ROSANI HERCULANA 

DA SILVA opõe embargos de declaração quanto à sentença que indeferiu 

de plano a petição inicial do mandado de segurança ajuizado pela 

embargante, por não se vislumbrar a ocorrência de manifesto 

constrangimento ilegal suportado pela impetrante, ora embargante. 

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de 

admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm a 

finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em 

princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente 

deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer 

obscuridades porventura encontradas na sentença. Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de completar a 

decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou 

contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas 

sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem caráter substitutivo, 

modificador ou infringente do julgado” (Código de Processo Civil 

comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 4 ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 1045). Com efeito, não se prestam 

os embargos de declaração a lograr efeito infringente, modificando o 

julgado, para adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante. Na 

verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades ou contradições 

é que delimita o núcleo jurídico dos embargos declaratórios, objetivando, 

essencialmente, a complementação do julgamento, expungindo da 

prestação jurisdicional aquelas máculas. Ademais, a embargante não 

apontou nenhum vício na sentença embargada. Limitou-se a rediscutir a 

matéria. Assim sendo, se a parte dissente dos fundamentos expostos na 

sentença ou decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, 

não se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 

objeto da lide. Com estas considerações, rejeito os embargos de 

declaração ofertados. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis, quinta-feira, 5 

de setembro de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004977-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA BUGALHO SILVA (REQUERENTE)

EDILMA AVELINO DOS SANTOS ROSSONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO IKEDA CAETANO (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

RONDONOPOLIS/MT (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista às partes, mediante carga, a fim de intimá-los 

acerca da data designada para realização da perícia médica pelo expert 

do juízo, Dr. Antonio de Castro Alves, qual seja, 20/09/2018, às 13h, na 

Policlínica Central desta cidade, conforme ofício de ID retro. 

RONDONÓPOLIS, 05 de setembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003603-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

JULIANO SILVA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS IMPULSIONAMENTO OFICIAL Nos 

termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes autos com vista à parte Demandante, mediante carga, a fim de 

intimá-la a manifestar sobre o teor da certidão negativa de ID. retro. 

RONDONÓPOLIS, 05 de setembro de 2018. LEONARDO ALVES DE 

OLIVEIRA Analista Judiciário SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA 

PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO 

BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 3410-6100, JARDIM GUANABARA, 

RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008666-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO (ADVOGADO(A))

MARIA ROCHA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados 

do processo: Processo: 1008666-88.2017.8.11.0003; Valor causa: R$ 

82.131,12; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ÍNDICE 

DA URV LEI 8.880/1994]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode 

cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: 

AUTOR(A): MARIA ROCHA SILVA Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa 

Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. RONDONÓPOLIS , 5 de setembro de 2018. 

Atenciosamente, LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA Analista Judiciário 

SEDE DO 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.299, TELEFONE: (66) 

3410-6100, JARDIM GUANABARA, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 

78710-100 - TELEFONE: (66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 445384 Nr: 566-74.2011.811.0003

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:MT/5646, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - 

OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, apesar de terem sido juntadas as Guias de Pagamento das 

Requisições de Pequeno Valor nos presentes autos, o seu pagamento não 

pode ser feito pela 1ª Instância, uma vez que o RPV foi encaminhado para 

o TJ, conforme orientação do Setor de Conciliação de Precatórios.

Assim, nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ 

impulsiono estes autos, a fim de dar ciência à parte autora, bem como, do 

arquivamento do feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 756205 Nr: 10964-75.2014.811.0003

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS BOA ESTRELA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA LUMIE KOBATA - 

OAB:5.131/MT

 Vistos etc.,

Em análise aos autos, observo que a parte executada alegou a nulidade 

da intimação da penhora e da avaliação do imóvel penhorado, bem como 

dos atos posteriores, requerendo o cancelamento da hasta publica 

designada para o dia 28 de setembro de 2018 para que seja formalizada a 

intimação da penhora.

 É a síntese do necessário.

Decido.

Como se vê, a parte executada alega a nulidade da intimação da penhora 

e da avaliação do imóvel, requerendo a devolução do prazo para oposição 

de embargos à execução.

 Todavia, a questão já restou acertadamente decidida por este juízo em fls. 

63v, na qual foi indeferido o pedido de intimação por edital em razão da 

desnecessidade do ato, por considerar intimada a executada no ato da 

penhora.

Isso porque a penhora foi realizada no endereço de citação do executado, 

não sendo possível a intimação em razão da mudança de endereço sem 

prévia comunicação ao juízo.

 Logo, aplicável o art. 841, §§ 2ª e 4º do Código de Processo Civil:

 Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.

§ 3o O disposto no § 1o não se aplica aos casos de penhora realizada na 

presença do executado, que se reputa intimado.

§ 4o Considera-se realizada a intimação a que se refere o § 2o quando o 

executado houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 274.

Dessa forma, como demonstrada válida a intimação do executado no ato 

da penhora e avaliação do imóvel, restou preclusa a via dos embargos à 

execução, inexistindo nulidade posterior, eis que a parte executada foi 

devidamente cientificada do leilão, nos termos do art. 889 do CPC.

 Ante o exposto, indefiro os pedidos da parte executada, mantendo a 

hasta pública designada.

 Intimem-se.

Às providências.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 295994 Nr: 3428-73.2004.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON RODRIGUES DE ALMEIDA, 

APARECIDO BILHERME BATISTA, MARCIO VIEIRA DOS SANTOS, VALDEIR 

ZELIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL CARDOSO DE 

MORAES - OAB:15294

 Certifico e dou fé que, deixei de expedir mandado de intimação em relação 

ao Réu ADILSON RODRIGUES ALMEIDA, em razão do teor da certidão de 

fl. 405.

Outrossim, a expedição de mandado de intimação em relação às 

testemunhas JOÃO CAVALCANTE BARBOSA (testemunha de defesa) e 

OSAIR BORGES DE SOUZA (testemunha de acusação) ficou prejudicada, 

em virtude do quanto certificado às fls. 393 e 389, respectivamente.

Por fim, restou inviabilizada a expedição de mandado de intimação da 

testemunha de acusação LÍVIO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA, tendo em 
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vista que o mesmo deixou o esbelecimento prisional informado nos autos à 

fl. 23 e inexiste endereço nos autos indicando o local em que a aludida 

testemunha possa ser localizada atualmente.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 633998 Nr: 5436-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIELLY DE SOUZA RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos, em correição.

Trata-se de processo criminal que foi redistribuído a este juízo em 

fevereiro de 2018 a partir da ordem de serviço n° 001/2018/DF/ROO, a 

qual deu cumprimento à resolução n° 12/2017/TP do TJMT, de 23.11.2017, 

que redefiniu a competência das varas desta comarca, atribuindo a 2ª e 3ª 

varas criminais a competência para processar e julgar os delitos de 

trânsito.

Pois bem, visando readequar a pauta de julgamento deste juízo, designo o 

dia 16 de agosto de 2018, às 16:30 horas para realização de audiência de 

instrução e julgamento.

 Intime-se a acusada, sua defesa, o Ministério Público, as vítimas e as 

testemunhas arroladas pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676241 Nr: 8090-89.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL FIRMINO RODRIGUES, VANUZA 

ALVES DA SILVA, RODRIGO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:, 

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente os acusados SAMUEL FIRMINO 

RODRIGUES e VANUZA ALVES DA SILVA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 2018, às 17h15min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Sem prejuízo dessa providência, determino sejam solicitadas informações 

acerca do cumprimento da missiva expedida à comarca de Santo Antônio 

do Leverger/MT com a finalidade de citação do acusado RODRIGO 

HENRIQUE SILVA DOS SANTOS (fls. 252). Diligencie-se, nesse sentido, 

inclusive via telefone.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673746 Nr: 5816-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA, JOAO 

VICTOR FERREIRA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o acusado PATRICK DUARTE DE 

OLIVEIRA.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 2018, às 16h30min.

Intime-se o réu, a defesa, o Ministério Público e as testemunhas arroladas 

pelas partes, para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 673161 Nr: 5295-13.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCNM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos etc.

Homologo a desistência da oitiva das testemunhas Maura Rosa Pinto, 

Gustavo Vieira de Souza e Silvania Mendes Nascimento, para que surta 

seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva das testemunhas, dos informantes e o interrogatório do 

acusado neste ato, declaro encerrada a instrução processual.

Apresentadas as alegações finais do parquet neste ato, sai a defesa 

intimada para apresentar seus memorias finais, no prazo legal de 05 

(cinco) dias.

Após, imediatamente conclusos para sentença. Cumpra-se com urgência, 

HAJA VISTA QUE SE TRATA DE FEITO DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 663235 Nr: 11706-09.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISMAEL LUIZ COSTA ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA JUNIOR - OAB:15.193 MT

 Vistos etc.

Intime-se o subscritor da petição de fls. 48/49 para acostar o documento 

de procuração pertinente, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, sanada a irregularidade, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público para que se manifeste acerca do pedido formulado pela defesa às 

fls. 48/49.

Após, venham conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 660588 Nr: 9476-91.2017.811.0064

 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): JOSIEL DA CRUZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Defiro a juntada de instrumento de procuração “ad judicia” por parte da 

defesa.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Claudio Alves Nogueira, 

para que surta seus efeitos jurídicos e legais.

Diante da oitiva da vítima, da testemunha, das informantes e o 

interrogatório do acusado neste ato, declaro encerrada a instrução 

processual.

Apresentadas as alegações finais do parquet neste ato, sai a defesa 

intimada para apresentar seus memorias finais, no prazo legal de 05 

(cinco) dias.

Após, imediatamente conclusos para sentença. Cumpra-se com urgência, 

HAJA VISTA QUE SE TRATA DE FEITO DE RÉU PRESO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630417 Nr: 2632-96.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GUEDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068

 INTIMAÇÃO DO DR. GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO, OAB/MT 13068, da 

parte final da sentença de fls. 69/vº “Desse modo, nos termos do art. 89, § 

5° da Lei 9.099/95, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado 

GILBERTO GUEDES DE MEDEIROS.Por fim, considerando a extinção da 

punibilidade do acusado, necessário proceder-se à restituição da fiança 

recolhida (comprovante de fl. 30) na sua integralidade, notadamente 

porque o réu não foi condenado, tampouco teve quebrada a fiança. 

Assim, nos termos do artigo 337 do CPP, determino a restituição do valor 

integral da fiança. Expeça-se alvará de liberação do valor objeto do 

depósito judicial em favor do denunciado.”.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630119 Nr: 2382-63.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 10 DIAS

AUTOS Nº 2382-63.2015.811.0064 CÓDIGO: 630119

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA

INTIMANDO: RÉU WESLEY WAGNER DA SILVA SOUZA, Cpf: 

05145782110, Rg: 24350273 SEJUS MT Filiação: Wagner Porto de Souza e 

Janete Lúcia da Silva, data de nascimento: 12/02/1994, brasileiro, natural 

de Dourados-MS, Endereço: Atualmente encontra-se em lugar incerto e 

não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO ACUSADO WESLEY WAGNER DA SILVA 

SOUZA, acima qualificado, para audiência que realizar-se-á no dia 

23/10/2018, às 17h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal.

 DECISÃO/DESPACHO: “Vistos, etc.Em razão da ausência justificada desta 

magistrada, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de outubro de 2018, às 17h.Intime-se o acusado, seu defensor, o 

Ministério Público e as testemunhas arroladas pelas partes e, se for o 

caso, do(s) querelante(s) e assistente(s) para que compareçam à 

audiência.Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) 

precatória(s) com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) 

que esteja(m) preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e 

inquirir a(s) testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), 

intimando-se a defesa da expedição da referida missiva em observância 

ao teor da Súmula 273 do STJ.Requisite-se, se houver necessidade.Por 

fim, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para informar o 

atual endereço do réu.Cumpra-se, expedindo-se o necessário..”

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Anselma Nancy Cajango 

Tarifa, Técnico Judiciário, digitei.

Rondonópolis - MT, 4 de setembro de 2018.

Jaime de Souza Brito

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 633998 Nr: 5436-37.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANIELLY DE SOUZA RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Diante da impossibilidade de o Promotor de Justiça comparecer ao ato, o 

qual justificou por meio do ofício encaminhado a este Juízo às fls. 95/96, 

não me resta alternativa senão redesignar a presente audiência para o dia 

05 de novembro de 2018, às 17h15min.

Expeça-se mandado de condução coercitiva para a vítima Josevaldo 

Moreira e para as testemunhas Tayla Poliana Ramos de Souza e Maria 

Graciele.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 630417 Nr: 2632-96.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GUEDES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO MEDEIROS ARAUJO 

- OAB:13068

 Vistos etc.

Trata-se de ação penal por meio da qual foi denunciado GILBERTO 

GUEDES DE MEDEIROS, pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 

306, caput, da lei 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro) e artigo 330 do 

Código Penal.

A denúncia foi recebida em 22.02.2016 (fl. 41).

No dia 16.06.2016, foi realizada a audiência para proposta da suspensão 

condicional do processo, mediante a imposição de algumas condições, as 

quais foram aceitas pelo acusado e, ao que se observa, foram cumpridas 

integralmente (fls. 03-A, 55/57 e 60).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pela 

extinção da punibilidade do réu, ante o cumprimento integral das condições 

estabelecidas (fl. 68).

Eis a síntese do necessário.

Compulsando os autos em epígrafe, vislumbro que o período de prova foi 

superado e o réu cumpriu com as condições estabelecidas, conforme se 

observa ao controle de comparecimento à fl. 03-A e comprovante de 

depósito da prestação pecuniária à fl. 60.

 Desse modo, nos termos do art. 89, § 5° da Lei 9.099/95, DECLARO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado GILBERTO GUEDES DE MEDEIROS.

Por fim, considerando a extinção da punibilidade do acusado, necessário 

proceder-se à restituição da fiança recolhida (comprovante de fl. 30) na 

sua integralidade, notadamente porque o réu não foi condenado, tampouco 

teve quebrada a fiança. Assim, nos termos do artigo 337 do CPP, 

determino a restituição do valor integral da fiança.

Expeça-se alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial em favor 

do denunciado.

Após a efetiva restituição do referido valor, arquivem-se os presentes 

autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.
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Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 679472 Nr: 11039-86.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DE ALMEIDA BILHARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERREIRA DE LIMA 

- OAB:24279/O

 (...) .ISTO POSTO, com fundamento no Artigo 310, inciso II, do Código de 

Processo Penal e uma vez presentes os requisitos dos Artigos 312 e 313, 

inciso II, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em 

flagrante em prisão preventiva do autuado WESLEY DE ALMEIDA 

BILHARES, devidamente qualificado nos autos.Expeça o necessário 

MANDADO DE PRISÃO e, considerando o que vem disposto no Artigo 

289-A do Código de Processo Penal, assim como no Provimento nº 

28/2012 – CGJ, proceda Sr. Gestor Judicial o imediato registro do mandado 

de prisão em banco de dados mantido pelo Conselho Nacional de 

Justiça.Por fim, oficie-se ao Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca 

(Vara de Execuções Penais), informando acerca da prisão do autuado, 

tendo em vista que o mesmo responde por Execução Penal sob o nº 

5260-34.2010.811.0064 – Código 334444. Notifiquem-se. Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 22 de Agosto de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito em Substituição Legal

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 677849 Nr: 9490-41.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HULIS DARLLIS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Vistos.

RECEBO a denúncia em todo o seu termo, dando o acusado HULIS 

DARLLIS DE SOUZA como incurso no artigo nela mencionado, vez que ela 

preenche todos os requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em 

nenhuma das hipóteses do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação do acusado 

para responder a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que ele poderá arguir preliminares e alegar tudo que interessa 

em sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as 

provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em arremate, com relação ao pleito ministerial, para juntada de certidão de 

antecedentes criminais junto ao Instituto Nacional de Identificação, Instituto 

de Criminalística do Estado de Rondônia/RO e Cartório Distribuidor da 

Comarca de Porto Velho/RO, por ora, INDEFIRO, pois não há comprovação 

nos autos da impossibilidade de fazê-lo, conforme dispõe o art. 1373, II, da 

CNGC.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 625081 Nr: 7421-75.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSO COMÉRCIO DE CEREAIS - LTDA, 

CARLONE ALVES BELEM, MARISALVA DORIGON FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, Caio Fellipe Batista Vilamaior - OAB:20699/O MT, 

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID - OAB:20.739-A/MT, Zaid Arbid - 

OAB:1822-A

 Assim, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO os pedidos formulados pelas defesas dos 

denunciados às fls. 278/280 e 298/311.Outrossim, na forma do art. 399 do 

Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 14.11.2018, às 15h30min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 615040 Nr: 5695-03.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORISBERTO SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELLY PRISCILA 

REZENDE DE ALMEIDA - OAB:18562

 Ademais, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela defesa do réu 

Florisberto Santos Oliveira às fls. 148/166.Outrossim, na forma do art. 399 

do Código de Processo Penal, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 19.11.2018, às 17h20min. No ato, sendo possível, 

proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

interrogando-se, em seguida, os acusados. Convém registrar, as provas 

serão produzidas numa só audiência, podendo ser indeferidas as provas 

consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Intimem-se as 

partes e testemunhas arroladas, salientando que, em sendo necessário, 

expeça-se a devida carta precatória. Cumpra-se realizando e expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 655141 Nr: 4601-78.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON NEURAN MUNIZ ALVES, 

MAURICIO SEVERINO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da testemunha Guilherme Batista 

Silva, para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 128 que o réu Jefferson Neuran 

Muniz Alves apesar de intimado deixou de comparecer, ou justificar sua 

ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os efeitos 

legais do instituto.

Diante inquirição das testemunhas, e vítimas, da revelia do réu Jefferson 

Neuran Muniz Alves, com o retorno da missiva enviada para a Comarca de 

Campo Novo do Parecis-MT, a fim de interrogar o réu Mauricio Severino 

Gomes, declaro encerrada a instrução processual e determino vista dos 

autos as partes pelo prazo igual e sucessivos de 05 (cinco) dias para que 

apresentem seus memoriais finais.

 Saem os presentes intimados.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 649705 Nr: 9965-65.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Defiro o requerimento ministerial, determinando a expedição de condução 

coercitiva em nome da testemunha Borys de Souza Pimentel.

Defiro o requerimento da defensoria pública, intime-se o réu no endereço 

de fl. 68 dos autos.

Diante ausência das testemunhas Aparecido Flores de Souza, Gerson 

Luiz Moreira, e Borys de Souza Pimentel, restou prejudicada a presente 

solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação para o dia 09 

de novembro de 2018, ás 16h40min.

Requisitem-se novamente os policiais Aparecido Flores de Souza, e 

Gerson Luiz Moreira.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 616464 Nr: 7160-47.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN SILVA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 Diante ausência das testemunhas supramencionadas, restou prejudicada 

a presente solenidade, sendo assim, designo audiência de continuação 

para o dia 09 de novembro de 2018, ás 17h30min.

Requisitem-se novamente os policiais Nailson Magalhães Sousa, Roberto 

Magalhães, e vítima Daniela Wingert Bogo.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 633606 Nr: 5149-74.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BASÍLIO VILELA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência de inquirição da vítima Jocemarcos Leão Silva, 

para que surtam seus efeitos legais e jurídicos.

 Com arrimo no art.367 do Código de processo Penal declaro a revelia do 

réu Basílio Vilela Pereira vez que não manteve seu endereço atualizado 

nos autos desta ação penal.

Diante da inquirição das testemunhas, da revelia do réu, declaro 

encerrada a instrução processual.

Mantenham-se os autos conclusos para prolação de sentença.

Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 622395 Nr: 5443-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Medidas Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA REJES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA BATISTA DA SILVA, KIMBERLY 

SCHEGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17.942-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE MORAES VIANA 

- OAB:19.177-O-MT

 Vistos, etc.

Considerando que as acusadas, constituíram novo advogado para 

patrocinar a defesa de ambas conforme petição e documentos juntados 

às fls. 58/62 e, diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a 

demonstração de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, 

razão pela qual deixo de absolver sumariamente as acusadas.

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 2018, às 13:30 horas.

Intimem-se as acusadas, o defensor, o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(am) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Intime-se. Notifique-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 612952 Nr: 3473-62.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE VALTER FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B/MT

 Sendo assim, ainda que o réu José tenha eventualmente praticado o delito 

ora em apuração, em virtude da precariedade das provas, não me resta 

outra alternativa a não ser julgar improcedente a presente ação penal em 

relação ao acusado José Valter Ferreira da Silva, isto é claro em relação 

ao delito descrito no art. 311, do CP.DISPOSITIVO ISTO POSTO, com arrimo 

nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO o réu José Valter 

Ferreira da Silva, brasileiro, convivente, nascido aos 18/04/1991, natural 

de Rondonópolis/MT, portador do RG 1888298-6 SEJSP/MT e CPF 

045.835.201-23, filho de José Ferreira da Silva e de Maria Ferreira dos 

Santos da Silva, residente na Rua 08, nº 10, Qd. 12, Jardim São Bento, 

nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do 

crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal, bem como, 

ABSOLVO-O da prática do crime descrito no art. 311, do Código 

Penal.Passo doravante a dosar a reprimenda.O Código Penal atribui para o 

crime descrito no art. 180, caput, a pena de reclusão de 01 (um) a 04 

(quatro) anos, e multa.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 603518 Nr: 1260-20.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROCHA DA SILVA, WESLEY 

FERREIRA DA SILVA, THIAGO FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/09, para CONDENAR os réus Marcos Rocha da Silva, Wesley 

Ferreira da Silva e Tiago Francisco Gomes, todos já qualificados alhures, 

como incursos na prática do crime estampado no artigo 14 da Lei nº 

10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675439 Nr: 7349-49.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GUEDES PEREIRA - 

OAB:143870/SP

 Vistos.
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 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha JUAREZ FERREIRA DA SILVA para o dia 

09.10.2018, às 15h50.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 676158 Nr: 8016-35.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO WASHINGTON DOS SANTOS 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILLY MEDEIROS 

NASCIMENTO - OAB:333385/SP, GILBERTO APARECIDO NASCIMENTO 

- OAB:66849/SP

 Vistos.

 Atento à finalidade da missiva, designo audiência para proceder à 

inquirição da testemunha DIENIFER DOS SANTOS PEREIRA para o dia 

09.10.2018, às 16h40.

Intime-se a testemunha, o Ministério Público e a Defensoria Pública para 

que compareçam à audiência.

Desde já, uma vez atingida à finalidade do ato deprecado, determina seja 

devolvida a presente missiva com as homenagens deste juízo.

Cumpra-se realizando e expedindo o necessário.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 621093 Nr: 4230-22.2014.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADNILSON CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, RODRIGO DA OCSTA RIBEIRO - OAB:15386

 Vistos em correição.

Primeiramente, oficie-se ao diretor da penitenciária local, solicitando a 

remessa de eventual planilha de remição referente aos meses de julho e 

agosto de 2018, em nome do recuperando.

Após, retifique-se o cálculo de pena de fl. 645, devendo ser excluída a 

interrupção constante no referido cálculo de pena bem como.

Com o aporte do cálculo de pena, intime-se a defesa e dê ciência ao 

Ministério Público para, querendo, manifestarem. Não havendo 

impugnação, por celeridade encaminhe-se o atestado de pena a cumprir 

ao recuperando e à unidade prisional.

No que tange o pedido de progressão de regime, tem-se que a exclusão 

da interrupção de 105 (cento e cinco) dias constante no cálculo de pena 

beneficiará o sentenciado antecipando em menos de 15 (quinze) dias na 

data prevista para progressão de regime.

Ademais, não constam nos autos planilhas de remição que não foram 

incluídas no último cálculo de pena e, sendo o caso de aportar novas 

planilhas, essas refletiriam em aproximadamente 42 dias de labor (julho e 

agosto/2018), os quais dariam direito de remir 14 (quatorze) dias da pena.

Assim, conclui-se que mesmo com a retificação do cálculo de pena e 

inclusão de remição pelo trabalho efetuado em dois meses, o apenado 

ainda não teria preenchido o requisito objetivo, motivo qual deixo para 

analisar o pedido de progressão após a juntada do novo cálculo de pena.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 616203 Nr: 6898-97.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSME FRANCISCO DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER LUCIO DE VIVEIROS - 

OAB:14448

 Vistos em correição.

Ante o requerimento ministerial de fls. 254, nos termos do art. 118,§ 2º da 

LEP, designo o dia 06/09/2018, às 09h00min, para realizar audiência de 

justificação.

Requisite-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se, com urgência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 626781 Nr: 8672-31.2014.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO PEREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLA ADRIANA SCHAEFER 

DA SILVA - OAB:14313

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal necessário 

para progressão de regime, bem como não consta informação nos autos 

que desabona a conduta do apenado, designo o dia 06/09/2018, às 

09h00min, para verificar a possibilidade de concessão do benefício de 

progressão de regime em favor do recuperando, bem como realização de 

audiência admonitória, para fixação das condições a serem cumpridas e 

inclusão no programa de monitoração eletrônica.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto à eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 617037 Nr: 53-15.2014.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATALÍCIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT

 Vistos em correição.

Tendo em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal necessário 

para progressão de regime (cálculo de pena de fl. 498), bem como não 

consta informação nos autos que desabona a conduta do apenado, 

designo o dia 06/09/2018, às 09h00min, para verificar a possibilidade de 

concessão do benefício de progressão de regime em favor do 

recuperando, bem como realização de audiência admonitória, para fixação 

das condições a serem cumpridas e inclusão no programa de monitoração 

eletrônica.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto à eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 647849 Nr: 8317-50.2016.811.0064
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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): MARCELA EWILIN SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a recuperanda atingiu o lapso temporal necessário 

para progressão de regime, bem como não consta informação nos autos 

que desabona a conduta da apenada, designo o dia 06/09/2018, às 

09h00min, para verificar a possibilidade de concessão do benefício de 

progressão de regime em favor da recuperanda, bem como realização de 

audiência admonitória, para fixação das condições a serem cumpridas e 

inclusão no programa de monitoração eletrônica.

Requisite-se a recuperanda junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto à eventuais restrições, visando a colocação da mesma 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica na recuperanda, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 621313 Nr: 4442-43.2014.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO DE ALMEIDA XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT

 Diante do exposto, tendo em vista que o recuperando cumpriu mais da 

metade (1/2) da pena, CONCEDO O INDULTO com fulcro no artigo 1º, 

inciso III do Decreto nº 9.246/2017 e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE 

de ALESSANDRO ALMEIDA XAVIER, no que se refere à pena privativa de 

liberdade.Intime-se o recuperando a efetuar o pagamento da pena multa no 

prazo de 10 (dez) dias, ou então, requerer o seu parcelamento, tudo a 

teor do que vem dispondo nos arts. 50, “caput”, do CP e 169 da LEP. Na 

hipótese da recuperanda não tomar quaisquer das providências ora 

mencionadas, DETERMINO que encaminhe fotocópia da guia de execução 

penal, da sentença condenatória, do cálculo de multa atualizado, bem 

como de quaisquer documentos que se faça necessário à Procuradoria 

Geral do Estado – PGE para promover com a execução fiscal.Proceda-se 

com as baixas e necessárias anotações, conforme determina o art. 1.697, 

parágrafo único da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria 

(CNGC). Decorrido o prazo recursal e procedido com as comunicações de 

estilo, havendo custas, taxas e multas encaminhe o presente feito à 

Central de Arrecadação e Arquivamento para cumprimento do artigo 4º do 

Provimento nº 15/2017-CM e art. 3º do Provimento nº 12/2017 da CGJ, 

caso negativo ARQUIVE-SE os autos, mediante as formalidades legais.P. I. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 611608 Nr: 1989-12.2013.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FRANCISCO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951

 Vistos em correição.

Ante a impugnação do cálculo de pena motivada pelo Ministério Público, 

retifique-se o cálculo de pena acostado às fl. 131, conforme requerido.

Com o aporte do cálculo de pena, intime-se a defesa e dê ciência ao 

Ministério Público para, querendo, manifestarem. Não havendo 

impugnação, por celeridade encaminhe-se o atestado de pena a cumprir 

ao recuperando.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 312573 Nr: 3827-97.2007.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Vistos em correição.

Ante a impugnação do cálculo de pena motivada pelo Ministério Público, 

retifique-se o cálculo de pena acostado às fl. 385, conforme requerido, 

devendo computar os dias remidos pelo sentenciado apenas como pena 

cumprida.

Com o aporte do cálculo de pena, intime-se a defesa e dê ciência ao 

Ministério Público para, querendo, manifestarem. Não havendo 

impugnação, por celeridade encaminhe-se o atestado de pena a cumprir 

ao recuperando.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento da pena ou eventual 

requerimento que justifique nova conclusão.

Às providências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 639961 Nr: 1526-65.2016.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI MENDONÇA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA BORGES 

JUNIOR - OAB:7637/MT, Sheila Borges Ramos - OAB:3878

 Vistos em correição.

Primeiramente, determino a Senhora Gestora Judicial que certifique acerca 

do transito em julgado da sentença transladada, sendo que, em caso de já 

ter ocorrido proceda com o imediato ARQUIVAMENTO do presente feito, 

procedendo-se as baixas e anotações necessárias.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 325455 Nr: 3532-89.2009.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER PAULO QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Francisco Macêdo - 

OAB:4.763/OAB/MT

 Diante do exposto, com fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal c/c 

com art. 112, caput, da LEP, não constando nenhuma informação que 

desabone a conduta do sentenciado, bem como descumprimento das 

condições fixadas no cumprimento do regime semiaberto até o dia 

14/03/2018, este Estado-Juiz CONCEDE ao recuperando, a progressão do 

regime semiaberto para o ABERTO, devendo o recuperando cumprir as 

condições que lhe serão impostas.[...] O recuperando deverá ser 

cientificado de cada uma das condições acima, devendo ser advertido de 

que o descumprimento destas condições, a prática de novo delito ou a 

prática de qualquer ato considerado falta grave, poderá ocasionar a 

REGRESSÃO de regime, conforme artigo 118, I, da LEP. Observe-se que, 

caso o beneficiário pretenda a alteração de alguma das condições, 

deverá, antes de mais nada, formular requerimento em Juízo, sob pena de 

falta de autorização prévia implicar na REVOGAÇÃO do benefício e 

REGRESSÃO DE REGIME.Oficie-se à central de monitoramento para que 

proceda à retirada da tornozeleira do reeducando.O recuperando deverá 

transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para 

exibi-los quando solicitado.Encaminhe-se uma cópia da presente decisão 

ao recuperando.Ciência ao Ministério Público e intime-se a 

defesa.Expeça-se o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 639149 Nr: 833-81.2016.811.0064

 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): LUCAS GUIMARÃES DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MICHELLE 

OLIVEIRA - OAB:21.027

 Vistos em correição.

Considerando-se que as partes foram devidamente intimadas para se 

manifestar acerca do cálculo de pena acostado à fl. 57 e se mantiveram 

inertes, este Estado-Juiz HOMOLOGA o referido cálculo para surtam seus 

efeitos legais.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento total da pena ou qualquer 

outro motivo que enseje o retorno dos autos a este gabinete.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 335909 Nr: 6725-78.2010.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON JOSE XAVIER PAIAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 Vistos em correição. Cuida-se de executivo de pena do recuperando 

Adilson José Xavier Paiao, condenado ao cumprimento da pena de 09 

(nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 633 

(seiscentos e trinta e três) dias-multa (guia de fl. 09). [...] Assim, o 

recuperando faz jus ao benefício do indulto, uma vez que cumpriu a 

totalidade da pena pelo crime hediondo e mais 1/3 da pena pelo crime 

comum (01 ano e 08 meses de pena cumprida de 03 anos e 04 meses da 

pena total segundo cálculo de fl. 295) até o dia 25 de dezembro de 2017, 

nos termos do que preceitua o artigo 1º, inciso II, do Decreto nº 9.246 de 

21 de dezembro de 2017. Conforme prescreve o art. 61 do Código de 

Processo Penal, cabe ao Magistrado reconhecer de ofício quaisquer das 

causas extintivas de punibilidade. Neste sentir, com fulcro no art. 107, II, 

do Código Penal c/c artigo 1º, II, e art. 12, parágrafo único, ambos do 

Decreto nº 9.246/2017, CONCEDO INDULTO e DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE de Adilson José Xavier Paiao, somente quanto à pena 

privativa de liberdade.[...] Ante o exposto, diante da suspensão dos 

efeitos do art. 10° do Decreto 9.246 de 21/12/2017, o ESTADO-JUIZ 

DETERMINA a imediata elaboração do calculo da pena multa aplicada ao 

recuperando, bem como, intimação do mesmo para cumprimento. Por fim, 

determino o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em 

desfavor do recuperando neste processo. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 339606 Nr: 3410-08.2011.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO SILVA LADISLAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO PEREIRA FAGUNDES 

- OAB:13.249

 Dessa forma, ainda que o recuperando já se encontra com direito de 

progredir de regime (cálculo de fl. 205), ACOLHO a justificativa 

apresentada.Ademais, vislumbra-se que o apenado atingiu lapso temporal 

necessário para progressão de regime, conforme cálculo de pena de fl. 

205.Assim, tem-se que a progressão de regime dar-se-á mediante a 

observância dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme dispõe o art. 

112 da Lei de Execução Penal. Os requisitos objetivo e subjetivo estão 

presentes para a concessão da progressão de regime, pois o 

recuperando já cumpriu o lapso temporal necessário para o benefício, 

conforme cálculo de pena as fl. 110, e quanto ao requisito subjetivo 

verifico dos autos que não consta nenhuma informação desabonadora em 

desfavor do recuperando até o momento.Ademais, estando presentes os 

requisitos autorizadores, a progressão de regime se torna um direito do 

recuperando, sendo imperativa a sua concessão.Diante do exposto, com 

fulcro nos artigos 33, § 2º, do Código Penal c/c com art. 112, caput, da 

LEP, CONCEDO ao recuperando, a progressão do regime semiaberto para 

o ABERTO, devendo o recuperando cumprir as condições que lhe serão 

impostas.(...).Ciência ao Ministério Público e intime-se a defesa.Expeça-se 

o necessário.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 662302 Nr: 10840-98.2017.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDERSON OLIVEIRA ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - OAB:13.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Executivo de Pena nº: 10840-98.2017.811.0064 - Código: 662302

Recuperando: Ederson Oliveira Rocha da Silva.

 Visto em correição.

 Certifique-se acerca do pagamento das custas e despesas processuais, 

uma vez que o recuperando foi condenado ao pagamento, conforme 

decisão de fl.21.

Elabore-se calculo da pena-multa.

Após, conclusos para deliberações.

Intime-se, cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 647684 Nr: 8171-09.2016.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXINI ÉVELIN BATISTA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos.

Cuida-se de Executivo de Pena de Maxini Evelin Batista Ferreira, a qual 

cumpre pena de 05 (cinco) anos no regime semiaberto desde 27 de abril 

de 2018 (fls. 56/59).

Às fls. 94/95, a Defensoria Pública juntou aos autos a justificativa 

apresentada voluntariamente pela recuperanda por não ter cumprido a 

condição de comparecimento no mês de abril de 2018. A apenada explicou 

que quando se dirigiu ao cartório deste juízo em 24/04/2018, foi solicitado 

seu documento de identificação com foto, o qual se encontrava 

apreendido na Cadeia Feminina à época.

 O Parquet se manifestou pelo acolhimento da justificativa e pelo aguardo 

do término da pena (fl. 96).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passa o juízo a deliberar.

No caso em comento, verifica-se de pronto que a recuperanda não 

apresentou qualquer sinal que evidenciasse algum tipo de esquiva à 

execução da pena, tanto que nos meses seguintes deu regular 

continuidade ao cumprimento de sua sanção, comparecendo 

assiduamente ao cartório deste juízo.

Deste modo, considerando a boa fé da reeducanda em se justificar 

voluntariamente, bem como pelo fato de que tem comparecido 

regularmente a este juízo a fim de cumprir sua condenação, em 

consonância com o parecer ministerial, este Estado-Juiz acolhe a 

justificativa apresentada pela apenada e determina que dê continuidade ao 

cumprimento de sua pena.

Intime-se a reeducanda e a Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 624830 Nr: 7237-22.2014.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 Vistos em correição.

Considerando-se que as partes foram devidamente intimadas para se 

manifestar acerca do cálculo de pena acostado à fl. 80 o qual apontava 
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data para o cumprimento integral da pena em 02/02/2023, e se mantiveram 

inertes, este Estado-Juiz HOMOLOGA o referido cálculo para surtam seus 

efeitos legais.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento total da pena ou qualquer 

outro motivo que enseje o retorno dos autos a este gabinete.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 282923 Nr: 1757-83.2002.811.0064

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Cuida-se de Executivo de Pena de José da Silva Macedo, o qual cumpre 

pena unificada de 64 (sessenta e quatro) anos no regime semiaberto 

desde 11/05/2012 (fls. 188/190).

Às fls. 221/222, a Defensoria Pública juntou aos autos a justificativa 

apresentada voluntariamente pelo recuperando por não ter cumprido a 

condição de comparecimento no mês de março de 2018. O apenado 

explicou que quando se dirigiu ao cartório deste juízo em 29/03/2018, este 

se encontrava fechado em razão do ponto facultativo decorrente do 

feriado nacional da Semana Santa, o que inviabilizou seu intento.

 O Parquet se manifestou pelo acolhimento da justificativa e pelo aguardo 

do término da pena (fl. 223).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passa o juízo a deliberar.

No caso em comento, verifica-se de pronto que a recuperando não 

apresentou qualquer sinal que evidenciasse algum tipo de esquiva à 

execução da pena, tanto que nos meses seguintes deu regular 

continuidade ao cumprimento de sua sanção, comparecendo 

assiduamente ao cartório deste juízo.

Deste modo, considerando a boa fé do reeducando em se justificar 

voluntariamente, bem como pelo fato de que tem comparecido 

regularmente a este juízo a fim de cumprir sua condenação, em 

consonância com o parecer ministerial, este Estado-Juiz acolhe a 

justificativa apresentada pelo apenado e determina que dê continuidade ao 

cumprimento de sua pena.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 333969 Nr: 4784-93.2010.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO FERREIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:15217/O

 Trata-se de processo executivo de pena de Ricardo Ferreira Moraes, o 

qual foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de 

reclusão em regime aberto e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa (fl. 

04). À fl. 62, o Ministério Público pugnou pela designação da audiência 

admonitória para que o recuperando pudesse dar início ao cumprimento de 

sua sanção. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Passa o juízo a 

decidir. Assim, o recuperando faz jus ao benefício do indulto, uma vez que 

cumpriu mais da metade da pena pelo crime comum (02 anos, 03 meses e 

13 dias de pena cumprida de 02 ano e 04 meses da pena total segundo a 

guia de fl. 04) até o dia 25 de dezembro de 2017, nos termos do que 

preceitua o artigo 1º, inciso II, do Decreto nº 9.246 de 21 de dezembro de 

2017. Conforme prescreve o art. 61 do Código de Processo Penal, cabe 

ao Magistrado reconhecer de ofício quaisquer das causas extintivas de 

punibilidade. Neste sentir, com fulcro no art. 107, II, do Código Penal c/c 

artigo 1º, II, e art. 12, parágrafo único, ambos do Decreto nº 9.246/2017, 

CONCEDO INDULTO e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Ricardo 

Ferreira de Moraes, somente quanto à pena privativa de liberdade. [...] 

Ante o exposto, diante da suspensão dos efeitos do art. 10° do Decreto 

9.246 de 21/12/2017, o ESTADO-JUIZ DETERMINA a imediata elaboração 

do calculo da pena multa aplicada ao recuperando, bem como, intimação 

do mesmo para cumprimento. Por fim, determino o recolhimento de 

eventual mandado de prisão expedido em desfavor do recuperando neste 

processo. P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 335332 Nr: 6148-03.2010.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SIMAO PACIFICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arionaldo Madeira Costa - 

OAB:13.075, Orivaldo Dias de Souza - OAB:7790

 Executivo de Pena nº: 6148-03.2010.811.0064 - Código: 

335332Recuperando: Marcos Simão Pacifico.Visto em correição.Cuida-se 

de executivo de pena do recuperando MARCOS SIMÃO PACIFICO, 

condenado ao cumprimento da pena de 50 (cinquenta) anos, 01 (um) mês 

e 03 (três) dias de reclusão em regime fechado estando atualmente em 

regime semiaberto.Verifica-se que o recuperando foi admoestado 

(condições para cumprimento em Cuiabá), conforme termo de audiência 

admonitória de fl.521/523.É o breve relato, DECIDE-SE.Primeiramente, 

certifique-se se há mandado de prisão vigente em desfavor do 

reeducando.INTIME-SE o recuperando MARCOS SIMÃO PACIFICO, para 

que compareça ao cartório da 4° Vara Criminal desta Comarca, no prazo 

de 05 (cinco) dias uteis a contar da efetiva intimação desta decisão, para 

dar inicio no cumprimento das condições nesta comarca. (...) Deverá o 

recuperando deslocar-se até a central de monitoração da Penitenciaria 

Local (Major Eldo de Sá Correa, Mata-Grande) para instalação da 

tornozeleira, bem como, portar cópia desta decisão acompanhada de 

documento de identidade para apresentar quando solicitado.Oficie-se a 

Unidade Gestora responsável pela monitoração das tornozeleiras 

eletrônicas, comunicando acerca desta decisão e do endereço do 

recuperando, conforme fl.525.Recolham-se os eventuais mandados de 

prisão expedidos nos autos.Por fim, no momento do cumprimento do 

alvará, o recuperando deverá informar o endereço onde poderá ser 

encontrado, o que deverá ser CERTIFICADO pelo oficial de justiça.Ciência 

ao Ministério Público.Intime-se o recuperando e a defesa.Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 311440 Nr: 2701-12.2007.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAIR BENES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJALMA FERREIRA DOS 

SANTOS - OAB:12062/MT, Ilmar Sales Miranda - OAB:5388

 Vistos em correição.

Considerando-se que as partes foram devidamente intimadas para se 

manifestar acerca do cálculo de pena acostado à fl. 267 o qual apontava 

data para cumprimento integral da pena em 06/05/2019, e se mantiveram 

inertes, este Estado-Juiz HOMOLOGA o referido cálculo para surtam seus 

efeitos legais.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento total da pena ou qualquer 

outro motivo que enseje o retorno dos autos a este gabinete.

Intime-se a recuperanda.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 611326 Nr: 1665-22.2013.811.0064

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

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALVES DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VILSON DE SOUZA PINHEIRO - 

OAB:5135-MT

 Vistos em correição.

Considerando-se que as partes foram devidamente intimadas para se 

manifestar acerca do cálculo de pena acostado à fl. 147 o qual apontava 

data para o cumprimento integral da pena em 29/01/2019, e se mantiveram 

inertes, este Estado-Juiz HOMOLOGA o referido cálculo para surtam seus 

efeitos legais.

No mais, aguarde-se em cartório o cumprimento total da pena ou qualquer 

outro motivo que enseje o retorno dos autos a este gabinete.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 311529 Nr: 2793-87.2007.811.0064

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

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEILDO PEREIRA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A

 Execução de Pena nº 2793-87.2007.811.0064 (311529)

Recuperando: Adeildo Pereira Campos

Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de concessão de 1/3 (um terço) do total de horas de 

frequência escolar em virtude de conclusão de ensino superior, bem como 

seja determinado o computo de comutações anteriormente deferidas.

Tendo em vista que a cópia do diploma encartado às fl. 774, não consta a 

carga horária do curso, intime-se o recuperando por meio de seu defensor 

para que junte ao feito cópia do diploma constando a carga horária do 

curso.

Com o aporte, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Estadual para 

manifestação.

Quanto ao pedido para determinar o computo das comutações deferidas, 

verifica-se do cálculo de pena de fl. 746 que foi inserido no cálculo no 

campo de remições.

Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 671702 Nr: 4059-26.2018.811.0064

 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): MAYCON DOUGLAS SANTOS DOURADO, 

WEVERTON DOS SANTOS MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:15.694 MT, Thelma Aparecida Garcia 

Guimaães - OAB: 3.402, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARÃES - 

OAB:3.402-B

 Intimação dos advogados dos réus para tomarem ciência da decisão 

proferida em 03.09.2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 608531 Nr: 6404-72.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT

 Certifico que, diante da não localização da testemunha Luciano Melo dos 

Santos (fls. 262), deixei de expedir o respectivo mandado e intimo a 

defesa para se manifestar.

Allan Vitor Sousa da Mata

Analista Judiciário - Matrícula n.º 36028

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672435 Nr: 4695-89.2018.811.0064

 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): MARCIA GONÇALINA DE AMORIM, JOAKSON 

DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944

 I – Presto, nesta data, por ofício (75/2018/GAB), as informações 

requisitadas pelo e. Tribunal de Justiça.

II – Baixo os autos acompanhados do ofício de informações.

III – Reitere-se ofício n.º 923/2018 constante de fl. 131 do feito em apenso 

(auto de prisão em flagrante- cód. 670706), observando o endereço de fl. 

132 do mesmo procedimento.

IV – Encaminhe os autos à Defensoria Pública desta comarca, a fim de 

apresentar defesa preliminar em prol do denunciado Joackson da Silva 

Santos. Após, volva-me os autos conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 672435 Nr: 4695-89.2018.811.0064

 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): MARCIA GONÇALINA DE AMORIM, JOAKSON 

DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16.944

 . Dispositivo.I – RECEBO a denúncia, pois presentes indícios de autoria e 

materialidade. II – Designo para o dia 05 de setembro de 2018, às 

16h15min, para realização de audiência de instrução e julgamento.III – 

Requisitem-se os réus.IV – Intimem-se as testemunhas, requisitando-os 

aos seus superiores hierárquicos (CPP, art. 221, § 2º)V – Intimem-se as 

defesas e o Ministério Público quanto a esta decisão.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 668154 Nr: 1026-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 Certifico que, na Penitenciaria “Major Eldo Sá Correa”, procedi à CITAÇÃO 

de ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA, este tomou conhecimento de todo 

o teor do mandado e exarou o ciente no anverso. Certifico ainda que, o 

réu informou que não possui condições financeiras de contratar 

advogado. Então, devolvo o mandado para os devidos fins. Jocieli de 

Lima-Mat. 30062

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 661714 Nr: 10333-40.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL ARAUJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALANA MARCELLY DE LIMA 

CARVALHO - OAB:25.386/B-MT, CARLOS NAVES DE RESENDE - 

OAB:19.167-MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA QUE TOME CIENCIA 

DA AUDIENCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA 17/09/2018 ÀS 

15H00MIN PARA INDQUIRIÇÃO DO RÉU, NA PRIMEIRA VARA CRIMINAL 

COMARCA DE ITABERABA-BA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 668154 Nr: 1026-28.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ellen Marcia Galvão 

Iitacaramby - OAB:OAB/MT 16.989/O

 Código: 668154

Vistos etc.

 Defiro a cota ministerial de fls. 88.

Com efeito, nomeio como perito o médico psiquiatra Dr. Diogenes Garrio 

Carvalho, podendo ser encontrado na Rua Afonso, nº 809 (Clínica GERA 

MEDICINA), Centro, nesta Cidade, Telefone: 066 3424-0035 e 3426-5085, 

intime-se o referido médico por mandado, para que tome ciência da 

nomeação, bem como para que informe data e horário de poderá ateder o 

acusado.

 Ademais, determino que seja realizada pericia médica oficial no acusado, 

devendo respondidos os quesitos apresetados pelo parquet.

Sem prejuízo, intime-se a defesa do acusado para que caso entenda 

necessário apresente quesitos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

 Por fim, quando fornecido a data e horário para a pericial, oficie-se ao 

Diretor da Unidade Prisional que o réu encontra-se recluso para que 

adotem as providências necessárias,visando a escolta para o atendimento 

médico/pericia.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628413 Nr: 1110-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDO PINHEIRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 628413

Vistos etc.

 Considerando que o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima e da 

testemunha (fls. 89), dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que 

manifeste o que entender de direito.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631926 Nr: 3933-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PEREIRA DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 631926

Vistos etc.

 Considerando que o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima (fls. 81), 

dê-se vista dos autos à Defensoria Pública para que manifeste o que 

entender de direito.

 Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654309 Nr: 3869-97.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO GONÇALVES DE SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO LEOPOLDO NUNES 

JÚNIOR - OAB:15.871

 Código: 654309

Vistos etc.

 Considerando a certidão de fls. 181, NÃO recebo o recurso de apelação 

interposto, eis que intempestivo, com fundamento no que disciplina o 

Artigo 586 do Código de Processo Penal.

Por fim, cumpra-se integralmente a sentença de fls. 151/163.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 29 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 630825 Nr: 2975-92.2015.811.0064

 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: CRDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APSDNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucas Gabriel Silva França - 

OAB:19.363-MT, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14.885-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ FRANCISCO SALOMÉ 

FIGUEIRA - OAB:255163 OAB/SP

 Processo nº 2975-92.2015.811.0064 (Código 630825)

 Vistos etc.

Trata-se de ação de divórcio litigioso c/c alimentos, partilha de bens e 

guarda dos filhos proposta por CRISTIAN RODRIGUES DE ALMEIDA em 

face de ALATEIA PATRÍCIA SANTOS DO NASCIMENTO ALMEIDA, ambos 

qualificados nos autos.

No presente caso, as partes pactuaram acordo acerca da demanda, 

requerendo a resolução do mérito com fulcro no Artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil (fls. 377/380).

 Após, verifica-se que a ação foi extinta com resolução do mérito, 

conforme consta da sentença homologatória que teve o trânsito em 

julgado em 22 de fevereiro de 2017 (fls. 381/384 e fl. 388).

Outrossim, observa-se manifestação do requerente alegando que houve 

mudanças significativas na situação vivenciada entre ele, a requerida e 

sua prole, sendo que hoje a realidade de ambos é totalmente distinta 

daquela que existia à época em que foi prolatada a decisão de fls. 

381/384.

 Assim sendo, postulou pela suspensão imediata do dever de prestar 

alimentos da forma pactuada, especificando suas razões às fls. 406/407.

 É o relatório. Passo a decidir.

Insta ressaltar, inicialmente, que sendo fixados os alimentos sobrevier 

mudança decorrente de uma situação superveniente, poderá o 

interessado reclamar ao Juízo conforme as circunstâncias, exoneração, 

redução ou agravação do risco, tendo em vista a natureza continuativa da 

relação decidida.

Visto que, o Artigo 15, da Lei nº 5.478/ 1.968, dispõe: “A decisão judicial 

sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser 

revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados”.
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 No mais, Artigo 505, do Código de Processo Civil prescreve: “verbis”:

 “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à 

mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato 

continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso 

em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II 

- nos demais casos prescritos em lei."

No entanto, não cabe distribuição por dependência a esta demanda, 

considerando que a presente ação já foi extinta, com trânsito em julgado, 

razão pela qual não se observa justificativa apta a atrair a distribuição por 

dependência regulada no Artigo 286, do Código de Processo Civil.

 Neste caso será necessária outra ação, que irá discutir novos 

pressupostos e condições diferentes daquelas que geraram a obrigação 

estabelecida.

 Registro que, a via eleita pelo requerente mostra-se totalmente 

inadequada e em descompasso com a legislação processual pátria em 

vigor, uma vez que a questão de eventual alteração no binômio 

necessidade-possibilidade deve ser discutida em ação própria, com 

garantia de contraditório e ampla defesa em processo de conhecimento, 

inclusive com dilação e instrução probatória.

Assim, decorrido prazo, tornem os presentes autos ao arquivo.

Às providências.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 642135 Nr: 3567-05.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELGO SILVA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT

 Vistos etc...

Inicialmente, HOMOLOGO a desistência de oitiva das testemunhas Josué 

Almeida Maciel e Márcio Fernando Leôncio dos Santos, ante as 

manifestações das partes.

 Por fim, dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos 

do que dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto 

os debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

para ao advogado do acusado.

 Saem os presentes devidamente intimados.

Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 646719 Nr: 7422-89.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISSON RODRIGUES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 7422-89.2016.811.0064 – Código 646719.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Alisson Rodrigues do Carmo

Data e horário: terça-feira, 04 de Setembro de 2018, 16h53min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Advogado: Diego Atila Lopes Santos

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, do advogado Diego 

Atila Lopes Santos, das testemunhas e o acusado. Ausente a vítima.

O advogado Diego Atila Lopes Santos, pugnou pela juntada da procuração 

anexa.

 Vistos etc.

Inicialmente, defiro o pedido de juntada de procuração, conforme 

postulado pela defesa.

 Ademais, aguarde-se o cumprimento do mandado de intimação de fls. 82.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Diego Atila Lopes Santos

 Advogado

 Alisson Rodrigues do Carmo

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628413 Nr: 1110-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDO PINHEIRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 628413

Vistos etc.

Primeiramente, compulsando os autos, verifico que na resposta à 

acusação (fls. 67) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das 

hipóteses previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , 

limitando-se o acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no 

mérito da ação penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 24/07/2018, às 

16h.

Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 04 de julho de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631926 Nr: 3933-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PEREIRA DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 80 de 176



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 631926

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 70/71) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 18/07/2018, às 

16h30min.

 Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 18 de Janeiro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675435 Nr: 7345-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) Vistos etc...Incialmente, consigno que foi nomeada como curadora da 

vítima, a servidora Sra. Raffaely Mainardes de Oliveira. Ademais, ante a 

ausência do Defensor Público NOMEIO o Dr. José Aparecido Veríssimo, 

inscrito na OAB sob o nº 6612-A, como defensor dativo para o acusado, 

apenas neste ato processual.Assim, com fundamento no Artigo 22, §§ 1º 

e 3º, do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil e 

considerando, ainda, a (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675435 Nr: 7345-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 675435

Vistos etc.

Inicialmente, compulsando os autos, verifico que na resposta à acusação 

(fls. 78/79) não foram arguidas preliminares ou quaisquer das hipóteses 

previstas no Artigo 397 do Código de Processo Penal , limitando-se o 

acusado a promover defesa genérica, sem adentrar no mérito da ação 

penal, razão pela qual não é o caso de absolvição sumária.

Por tais razões, designo audiência de instrução para o dia 08/08/2018, às 

15h00min.

 Nos termos do Artigo 400 do Código de Processo Penal, na audiência 

proceder-se-á à tomada de declarações da ofendida, à inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

ressalvado o disposto no Artigo 222 do referido Código, bem como, se for 

o caso, aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao 

reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o 

acusado. Os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio 

requerimento das partes.

 Procedam-se às notificações e requisições que se fizerem necessárias.

Havendo pessoas residentes em outras Comarcas, expeça-se a 

respectiva Carta Precatória.

Notifiquem-se.

 Às providências.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 20 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675435 Nr: 7345-12.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID APARECIDO DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 675435Vistos etc.Inicialmente, presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, verifica-se que há prova da 

existência do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria 

contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como 

inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, determino a 

instauração da competente ação penal.Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para 

oferecer(em) resposta(s) à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) 

dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de Processo Penal, 

observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da 

CNGC/MT(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 628413 Nr: 1110-34.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDO PINHEIRO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 1110-34.2015.811.0064 – Código 628413

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Bruno Fernandes Pinheiro Santana

Data e horário: terça-feira, 24 de julho de 2018, 16h05min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Defensor Público: Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, do Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo. Ausentes os demais.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 87, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

 Promotor de Justiça
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Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631926 Nr: 3933-78.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN PEREIRA DE NOVAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 3933-78.2015.811.0064 – Código 631926

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Ivan Pereira de Novais

 Data e horário: quarta-feira, 18 de julho de 2018, 16h20min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, o Defensor Público 

Maicom Alan Fraga Vendruscolo. Ausentes a vítima e o acusado.

Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. retro, dê-se vista dos autos às partes, 

iniciando-se pelo Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

 Defensor Público

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895459 Nr: 3681-59.2018.811.0003

 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: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON VANDERLEI HENNIG, CARLOS 

MANOEL CARDOZO AZOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO VINICIUS AMOROSO 

- OAB:22692/O, LARISSA FERNANDA DIAS AZOIA - 

OAB:16.273-OAB-MT

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar a Advogada do indiciado CARLOS MANOEL CARDOZO AZOIA, 

dos termos da Cota Ministerial de fls.53, item "2" a seguir: A fase atual do 

procedimento não admite "resposta à acusação". Trata-se de Termo 

Circunstanciado de Ocorrência que tramita pelo rito sumaríssimo. Portanto, 

cabe ao indiciado aceitar ou não a proposta de reparação do dano e 

transação penal. Quanto a eventual redução dos valores, o investigado 

deve demonstrar documentalmente a incapacidade econômica em arcar 

com o pagamento da proposta. Desde já, fica ciente que o valor pode ser 

parcelado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 895155 Nr: 3596-73.2018.811.0003

 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: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DOS SANTOS DOTOLI, ENI 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÔNICA DA SILVA COSTA - 

OAB:23320/OAM-MT

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o Advogado da empresa Ré dos termos da Cota Ministerial de 

fl.26, a seguir: Quanto a contraproposta formulada pela transportadora 

proprietára do veículo, o Ministério Público requer seja intimada para 

apresentar a documentação comprobatória de suas alegações, inclusive 

com os atos constitutivos da empresa, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 897620 Nr: 4532-98.2018.811.0003

 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: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA AGRICOLA DO CERRADO S.A., 

IRMAOS DA ROLT - TRANSPORTES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 

RODANDO TRANSPORTES LTDA, MARECHAL RONDON ARMAZEM 

GERAL LTDA, OCLESIO JOSE BARCELLOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA MAIRA COSTA - 

OAB:44.952-OAB/SC, NELSON SOARES DA SILVA NETO - 

OAB:OAB/SC14782

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar os Advogados da empresa Ré dos termos da Cota Ministerial de 

fls.41, a seguir: Quanto a contraproposta formulada pela transportadora 

proprietária do veículo, o Ministério Público requer seja intimada para 

apresentar a documentação comprobatória de suas alegações, inclusive 

com os atos constitutivos da empresa. No prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 893953 Nr: 3120-35.2018.811.0003

 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: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RH COMERCIO DE AUTOPEÇAS E PNEUS 

EIRELI, LEANDRO DE SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B

 Certifico, nos termos do art.203, § 4º do CPC e Seção 14 do capitulo V da 

CNGC, Impulsiono os autos para Expedição de Matéria de Imprensa a fim 

de Intimar o Advogado da empresa Ré dos termos da Cota Ministerial de 

fl.35, a seguir: Quanto a contraproposta formulada pela Transportadora 

proprietária do veículo. O Ministério Público requer seja intimada para 

apresentar a documentação comprobatóriade suas alegações, inclusive 

com os atos constitucionais da empresa, no prazo de 05 dias.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA N°001/2018 - O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR TIAGO 

SOUZA NOGUEIRA DE ABREU, MM JUIZ DE DIREITO DA VARA 

ESPECIALIZADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA COMARCA DE 

SINOP/MT(JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL), NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC. CONSIDERANDO o disposto na Portaria n. 

1004/2018-PRES, que suspendeu os prazos processuais nos autos 

eletrônicos em trâmite no sistema Pje, no âmbito do Poder Judiciário de 

Mato Grosso, no período de 10 a 14.9.2018, prorrogando para o primeiro 
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dia útil subsequente os prazos que venceram nesse período; 

CONSIDERANDO que o uso do meio eletrônico na tramitação de processos 

judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais foi 

admitido e disciplinado pela Lei Federal nº. 11.419, de 19 de dezembro de 

2006; CONSIDERANDO que a Resolução n. 185, de 18 de dezembro de 

2013, do Conselho Nacional de Justiça, instituiu, em caráter obrigatório, o 

Sistema Processo Judicial Eletrônico – Pje como o sistema informatizado 

de tramitação e acompanhamento processual no âmbito do Poder 

Judiciário; CONSIDERANDO que o Processo Judicial Eletrônico-Pje, sistema 

de tramitação de processos judiciais desenvolvido sob a coordenação do 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, com a colaboração de diversos 

tribunais brasileiros, tem potencialidade para ser utilizado em todos os 

procedimentos judiciais;

CONSIDERANDO que o sistema Processo Judicial Eletrônico-Pje é 

ferramenta oficial de processo eletrônico do Poder Judiciário do Estado de 

Mato Grosso, conforme art. 3º da Resolução TJ-MT/TP n. 03/2018; 

CONSIDERANDO a implantação da versão 2.0 do sistema PJE prevista 

para o dia 10.09.2018, a experiência vivenciada por outros tribunais que já 

adotaram a nova versão, aliado à necessidade de proporcionar ao usuário 

tempo para conhecer e se adaptar às mudanças de "layout" e de algumas 

funcionalidades na nova versão, RESOLVE: Art. 1° - SUSPENDER o 

expediente na Vara Especializada dos Juizados Especiais da comarca de 

Sinop/MT, ao Público em Geral, advogados, Defensoria e Ministério Público, 

no período de 10 a 14 de setembro de 2018, com a finalidade de implantar 

a versão 2.0 do sistema PJE e regularizar os trabalhos da escrivania, de 

modo que o expediente forense interno será normal, inclusive para fins de 

controle de ponto. Art. 2° - Determinar a suspensão dos prazos 

processuais nos autos eletrônicos em trâmite no sistema Pje nesta Vara 

Especializada dos Juizados Especiais da comarca de Sinop/MT, durante o 

período mencionado acima, os quais voltarão a correr normalmente no dia 

17 de setembro de 2018 (segunda-feira). Art. 3° - Durante o período 

alhures, mantenho a realização das audiências designadas para não 

causar prejuízo às partes já intimadas. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Sinop/MT, 03 de setembro de 2018.

 Tiago Souza Nogueira de Abreu - Juiz de Direito

Edital

EDITAL N. 06/2018-DF - IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE 

NÍVEL SUPERIOR REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA 

DE SINOP - MT - A JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA 

DE SINOP, ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, no uso de suas 

atribuições legais e com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de 

setembro de 2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 

2011, após análise dos recursos, torna público o Gabarito Definitivo da 

Prova do IV Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado, 

aplicada no dia 26/08/2018, para estudantes do curso de nível superior em 

Direito para a Comarca de Sinop/MT, mediante as condições estabelecidas 

no Edital n. 02/2018.

* O Edital n° 06/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL N. 07/2018-DF -

IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR 

REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE SINOP - MT - A 

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP, 

ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais 

e com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 

2008, da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, após 

análise dos recursos, torna público a LISTA DE CLASSIFICADOS do IV 

Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para estudantes do 

curso de nível superior em Direito para a Comarca de Sinop/MT, mediante 

as condições estabelecidas no Edital n. 02/2018..

* O Edital n° 07/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-37.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO DE MENDONCA SILVA (REQUERENTE)

CARLOS RICARDO BOSSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODETE MARLENE WOTTRICH DOS SANTOS (REQUERIDO)

RODRIGO SALDELA BISCARO (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1000379-37.2016.8.11.0015. REQUERENTE: JOSE 

MARCELO DE MENDONCA SILVA REQUERIDO: ODETE MARLENE 

WOTTRICH DOS SANTOS Vistos etc. Sem prejuízo de eventual julgamento 

antecipado da lide, intimem-se as partes para especificarem as provas 

que ainda pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, consigne-se o prazo de 15 dias, valendo o 

silêncio pela inexistência. Após tudo cumprido, façam-me os autos 

conclusos para julgamento antecipado da lide, designação de audiência ou 

saneamento do feito, conforme o caso. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 

19 de agosto de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1012381-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

Z. C. D. S. (REQUERENTE)

G. G. P. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. B. A. (ADVOGADO(A))

U. N. D. M. G. -. C. D. T. M. (REQUERIDO)

A. E. D. P. D. S. (ADVOGADO(A))

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, 

remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO E POLO PASSIVO para 

que, querendo e dentro do prazo de 15(quinze) dias, ESPECIFICAREM AS 

PROVAS QUE PRETENDEM PRODUZIR, além das já constantes dos autos, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, SOB PENA DE PRECLUSÃO. 

Sinop/MT, 05 de setembro de 2018. JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR 

Técnico Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001365-20.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA Nos termos do nos 

termos do § 4º do Art. 203 do CPC/15 e do inciso VI, do Art. 482 da CNGC, 

remeti para publicação via DJE, expediente para INTIMAR o(a/s) 

advogado(a/s) que patrocina a(s) POLO ATIVO para que querendo e no 

prazo de 15(quinze) dias, apresentar IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

que se encontra nestes autos no(s) ID(s).( 13228149, 13228160, 

13228162, 13228165 e 13228169). Sinop/MT, 05 de setembro de 2018. 

JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008812-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONES BORSARI (REQUERENTE)

HELIO PEREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEMAR COCATTO (REQUERIDO)

PEDRO COCATTO FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 
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SINOP Processo: 1008812-59.2018.8.11.0015. REQUERENTE: IVONES 

BORSARI REQUERIDO: PEDRO COCATTO FILHO, JOSEMAR COCATTO 

Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como 

mandado. Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, 

consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Sinop – MT, 05 de 

setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157326 Nr: 4449-90.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYEGLES FERNANDO DALAMARIA PAGLIARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE JUNIOR SCANAGATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ULYSSES PAGLIARI - 

OAB:3047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MARTINS DE PAIVA 

- OAB:MT/9695

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte EXECUTADA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 920,86(Novecentos e vinte reais 

e oitenta e seis centavos. ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

460,43(Quatrocentos e sessenta reais e quarenta e três centavos) e valor 

da taxa, qual seja R$ 460,43(Quatrocentos e sessenta reais e quarenta e 

três centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 264986 Nr: 6506-08.2016.811.0015

 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: DALVAN BONATTO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 INTIMAR AS PARTES da data agendada pelo IML - Instituto Médico Legal 

para realização da Perícia, que se realizará no dia 21 de setembro de 

2018, às 15:00 horas, devendo a Parte Autora comparecer àquela unidade 

munida de todos os documentos relacionados no Ofício de fl. 96 dos 

autos.

A AUTORA FICA INTIMADA NA PESSOA DE SEUS ADVOGADOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 265471 Nr: 6761-63.2016.811.0015

 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): CIRO GEMELLI JUNIOR, ELIANE DE OLIVEIRA 

FERNANDES GEMELLI, AUTO POSTO RENASCER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento, referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo a referida 

importância ser paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 

07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 236442 Nr: 9719-56.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINE TEREZINHA FAITA WELTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE BESOLD - 

OAB:17.545-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo a importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 259700 Nr: 3510-37.2016.811.0015

 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: INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 3G LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15.191/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE, PARA MANIFESTAR NO 

PRAZO DE 5 DIAS, ACERCA DA PESQUISA INFOJUD REALIZADA PARA 

QUE REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 72354 Nr: 1095-33.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DORIGÃO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HERMES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NÉVIO PEGORARO - 

OAB:6904-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo a importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 
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será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 233313 Nr: 7635-82.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cromo Sinop Fotolitos para Gráfica Ltda ME, 

Paulo Sérgio Pereira, Izabel Bezerra da Costa Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506, RODRIGO 

MICHIATTI - OAB:7568 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo a importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 97072 Nr: 4033-30.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON SCHNEIDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ARAÚZ FILHO - 

OAB:OAB/PR 27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo a importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 71438 Nr: 197-20.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA para que, querendo ofereça 

impugnação à constrição RENAJUD levada á efeito, à fl. 197, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 101864 Nr: 8848-70.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI LOURENÇO, PATRICK BUENO GOBBI

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE ANDREA DO AMARAL 

DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063-B/MT

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 

dias, efetuar o pagamento referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) 

de Justiça, para o cumprimento de Mandado, devendo a importância ser 

paga na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e 

parágrafos a seguir transcritos:

 “Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça 

será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br).

§ 1º Ao valor da diligência será acrescida a importância referente à 

respectiva tarifa bancária.

§ 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a realização de 

diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, 

desse que referente ao mesmo processo.

§ 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte deverá 

emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo 

próprio, o ato que se pretende complementar.

§ 4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130526 Nr: 9742-75.2010.811.0015

 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: ERENILTA TEREZA BENITES RECALDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:MT 17329-0, OVIDIO ILTOL ARALDI - OAB:7974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PARA APRESENTAR, NO 

PRAZO DE 15 DIAS, CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO 

ACOSTADO ÀS FLS. 98/113

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 258880 Nr: 3026-22.2016.811.0015

 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: ELIZANGELA SHIMINGOSKI DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA BURATO - 

OAB:18484/O, MARCELO LEANDRO SONNTAG - OAB:19.893-MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 INTIMAÇÃO DAS PARTES, ACERCA DO AGENDAMENTO DO EXAME DE 

LESÃO CORPORAL PARA DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 ÀS 15H00MIN, 

NO IML DE SINOP/MT, DEVENDO A PARTE AUTORA COMPARECER À 

AQUELA UNIDADE MUNIDO DE TODOS OS DOCUMENTOS ELENCADOS 

NO OFÍCIO DE FLS. 83

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 2616 Nr: 916-80.1998.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL-GRUPO ITAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANZA-ME, JOSÉ FRANZA, IZABELA 

SOCREPA FRANZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OSVALDO LEITE 

PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERENTE, ANTE A 

NÃO MANIFESTAÇÃO DO REQUERIDO SOBRE O TEOR DA DECISÃO DE 

FLS. 239, PARA QUE REQUEIRA O QUE FOR DE DIREITO NO PRAZO DE 05 

(CINCO)DIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008180-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARK SERVICOS LTDA - EPP (REQUERENTE)

MARCELO HUCK JUNIOR (ADVOGADO(A))

RICARDO LUIZ HUCK (ADVOGADO(A))

MANOELA DE SAO JOSE RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR PASQUALOTTO (REQUERIDO)

TERRITORIAL TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008180-33.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JOANA 

DARK SERVICOS LTDA - EPP REQUERIDO: TERRITORIAL TRANSPORTES 

LTDA - ME, PAULO CEZAR PASQUALOTTO Vistos etc. Cuida-se de 

pedido de interpelação judicial formulado por Transportadora e Comércio 

de Madeiras Joana Dark Ltda em face de Territorial Transportes Ltda e 

Paulo Cezar Pasqualotto, todos qualificados. A interpelação tem lugar a 

quem tiver interesse em manifestar formalmente sua vontade a outrem 

sobre assunto juridicamente relevante. Neste caso poderá interpelar 

pessoas participantes de alguma relação jurídica, envolvendo-lhes, de 

modo a dar-lhes ciência de seu propósito. Também o interessado poderá 

interpelar o requerido para que faça ou deixe de fazer o que aquela 

entenda ser de seu direito. Se a pretensão for a de dar conhecimento 

geral ao público, mediante edital, o juiz só a deferirá se a tiver por fundada 

e necessária ao resguardo de direito. Mas não é o caso do processo, 

tratando-se este de notificação comum acima tratada. O interessado 

almeja o fim específico de constituir em mora os interpelados, em razão de 

suposto inadimpelmento de um contrato de compra e venda de bens 

móveis. Factível, destarte, a interpelação, posto que, além dos aludidos 

requisitos, atendidos os pressupostos e condições da ação, inclusive o 

preparo da causa a posteriori, ao ser concitada a comprovar a 

hipossuficiência financeira alegada, quando optou por recolher as custas 

judiciais. Isto posto, defiro o pedido de interpelação judicial, conforme 

autorizado pelos os art. 719/729 do Código de Processo Civil. Interpele-se 

conforme requerido, mediante mandado e a entrega de contra-fé da inicial 

e dos documentos que a instruem. Feita a interpelação, ordeno que sejam 

as peças do processo materializadas e entregues à parte interpelante, na 

forma do art. 729 do Código de Processo Civil. Após, proceda-se as 

baixas e anotações devidas. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 05 de 

setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008648-94.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO REZENDE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

JOSE ROBERTO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL EDUARDO RONDOLFO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008648-94.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PAULO 

ROBERTO DA SILVA REQUERIDO: RAUL EDUARDO RONDOLFO DA SILVA 

Vistos etc. Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como 

mandado. Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, 

consignando nossos cumprimentos. Intimem-se. Sinop – MT, 05 de 

setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002288-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROMMEL (ADVOGADO(A))

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRCEU JOSE CELLA (EXECUTADO)

JORGE LEANDRO RENZ (ADVOGADO(A))

ROSILENE SKOVRONSKI CELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002288-80.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: 

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA EXECUTADO: DIRCEU 

JOSE CELLA, ROSILENE SKOVRONSKI CELLA Vistos etc. Ação de 

execução de quantia certa, com pedido de tutela de urgência, tendo como 

parte exequente Agroinsumos Comercial Agrícola Ltda. e como parte 

executada Dirceu José Cella e Rosilene Skovronski Cella, todos 

qualificados. R. decisão de Id. 4959695, deferiu a liminar a determinar o 

arresto de grãos de soja colhidos na área destacada na CPR que 

consubstanciou a execução, nomeando como depositária fiel a parte 

exequente, com expressa vedação de comercialização dos grãos sem 

ordem judicial. Aceitou, no mais, a caução oferecida pela parte exequente, 

lavrando seu respectivo termo, conforme Id. 4965364. As partes 

noticiaram no Id. 6828002, que se compuseram, inclusive desistindo do 

prazo recursal, a pedir a extinção da execução. Decisão de Id. 12195070, 

identificou que a parte executada Rosilene Skovronski Cella não estava 

devidamente representada, determinou a regularização processual, sob 

pena de não homologação do acordo. Irregularidade sanada no Id. 

12624418. É o singelo relatório. Decido. As partes entabularam acordo, 

sendo elas capazes, objeto lícito, possível e determinado e empregada 

forma não defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito 

negocial e idôneo o seu instrumento, preenchidos todos os requisitos de 

existência e de validade do negócio jurídico, não há óbice para a 

homologação postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais 

disponíveis, por instrumento hábil, a composição entabulada entre as 

partes deve ser homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, 

transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É lícito aos interessados 

prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Em 

abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte julgado 

destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE 

ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Não se descura que os atos declaratórios das partes produzem efeitos 

imediatos, com eficácia direta por quem declarou, inclusive na 

constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. É a dicção 

do art. 200, caput, do CPC: “art. 200. Os atos das partes consistentes em 

declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a 
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constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. Por fim, a 

parte exequente, manuseado o feito, nada reclamou a respeito de eventual 

inadimplência, presumindo a quitação do acordo. Isto posto, equacionada a 

questão de forma amistosa e definidas as condições, já cumpridas, 

homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a obrigação, impositiva 

a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. Desse modo, nos 

termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de Processo Civil, julgo e 

declaro extinta a execução em pauta. Nada mencionado no acordo a 

respeito das custas e despesas processuais, serão repartidas 

igualitariamente, pro rata, a teor dos arts. 82, 84 e 90, § 2.º, do CPC. 

Honorários advocatícios na forma acordada. Determino seja levantada a 

caução outrora oferecida pela parte exequente (Id. 4965364). Por fim, 

confirmo o arresto da soja, na quantidade de 7.138 sacas (Id. 6819989, p. 

09), convertido em penhora, autorizado seu pleno levantamento, liberada à 

exequente. Renunciado expressamente o prazo recursal, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive- P. R. 

I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000243-40.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

FRANCISCO DUQUE DABUS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ VELOZO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP SENTENÇA Processo: 1000243-40.2016.8.11.0015. REQUERENTE: 

BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: LUIZ VELOZO Vistos etc. Ação de 

busca e apreensão proposta por Banco Itaucard S/A. em face de Luiz 

Velozo, ambos qualificados. Deferida a liminar pretendida, a determinar a 

busca e apreensão do bem (Id. 3256109). Entretanto, ordem não cumprida, 

em razão do veículo não ter sido encontrado (Id. 4740073). Na sequência, 

a parte autora no Id. 12180633 atravessou petição, a pedir a extinção do 

feito com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. É o 

sucinto relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da 

parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha 

apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de 

sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem 

chegou a ser integrado a lide. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e 

despesas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, 

pela inexistência de litigiosidade. Por fim, sem qualquer restrição judicial 

judicial lançada via sistema renajud no prontuário do veículo objeto do 

contrato em questão, ou por qualquer outro meio, descabe ao Poder 

Judiciário interferir em qualquer providência nesse sentido, da alçada de 

quem eventualmente a inseriu. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. 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. P. I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013486-17.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO RODRIGUES OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013486-17.2017.8.11.0015. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: SEVERINO RODRIGUES OLIVEIRA Vistos etc. Busca e 

apreensão aviada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. 

em face de Severino Rodrigues Oliveira, ambos qualificados, com base no 

Decreto-Lei n.º 911/1969. Concedida a medida liminar pretendida pela r. 

decisão de Id. 11205060, que determinou a busca e apreensão do bem. 

Ordem não cumprida em razão de não ter sido encontrado (Id. 11652322). 

Em seguida, a parte autora desistiu da ação, requerendo a extinção do 

feito, Id. 11872550, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, com a baixa de eventual restrição judicial anotada no 

prontuário do veículo objeto da lide, desistindo do prazo recursal. É o 

relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora 

que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que 

haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 11205060. Condeno a 

parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor dos arts. 82, 

84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, 

pela inexistência de litigiosidade. Sem qualquer averbação judicial no órgão 

de trânsito respectivo. Descabe ao Poder Judiciário eventual baixa de 

constrição que não ordenou. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo recursal, ao arquivo, com 

as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010408-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA NEGRETE BANASZESKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010408-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: PATRICIA NEGRETE 

BANASZESKI Vistos etc. Busca e apreensão proposta por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A. em face de Patrícia Negrete Banaszeski, 

ambas qualificadas, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Concedida a 

liminar pretendida pela r. decisão de Id. 9933443, a determinar a busca e 

apreensão do bem. Entretanto, ordem não cumprida em razão de não ter 

sido encontrado (Id. 10268264). Em seguida, a parte autora desistiu da 

ação, requerendo a extinção do feito, Id. 10885001, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, informando que a parte requerida 

efetuou o pagamento do débito em aberto de forma administrativa, a 

requerer a baixa de eventual restrição judicial no prontuário do veículo 

objeto da lide. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 
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Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 9933443. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor 

dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em honorários 

advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. Por fim, sem qualquer 

restrição judicial judicial lançada via sistema renajud no prontuário do 

veículo objeto do contrato em questão, ou por qualquer outro meio, 

descabe ao Poder Judiciário interferir em qualquer providência nesse 

sentido, da alçada de quem eventualmente a inseriu. Registro automático 

da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, anote-se, 

baixe-se e arquive-se, com as anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 

05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011501-13.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011501-13.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: THIAGO VIEIRA 

DOS SANTOS Vistos etc. Busca e apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. em face de Thiago Vieira dos Santos, 

ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a 

emenda da inicial para comprovar o preparo da causa e a mora da parte 

demandada (Id. 10309175), a parte autora desistiu da ação requerendo a 

extinção do feito (Id. 10589560), com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, renunciando ao prazo recursal. É o relatório. 

Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que 

pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja 

a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e despesas 

processuais, a teor dos arts. 82, 84 e 90, caput,do CPC. Sem condenação 

em honorários advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente 

ao prazo recursal, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. 

I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002203-60.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR DIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002203-60.2018.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VALDIR DIAS 

DOS SANTOS Vistos etc. Busca e apreensão proposta por Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda. em face de Valdir Dias dos Santos, 

ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a 

emenda da inicial para comprovar o preparo da causa e a mora da parte 

demandada (Id. 12441706), a parte autora desistiu da ação, requerendo a 

extinção do feito (Id. 12470650), com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, e a baixa de eventual restrição judicial lançada 

no prontuário do veículo objeto da lide. É o relatório. Julgo. A desistência 

da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a 

qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a concordância da 

parte adversária, caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver 

contestado a lide, independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º 

do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A 

desistência da ação demanda homologação judicial para surtir seus legais 

e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. 

Como insta, desistência regular, atendidos os pressupostos da Lei, a 

recomendar sua admissão e homologação. Isto posto, homologo a 

desistência da ação em atendimento às disposições do art. 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o 

processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor 

dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em honorários 

advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. Sem qualquer averbação 

judicial no órgão de trânsito respectivo. Descabe ao Poder Judiciário 

eventual baixa de constrição que não ordenou. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, anote-se, 

baixe-se e arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P. I. 

C. Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009098-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELICA MORENO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009098-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ITAU 

UNIBANCO S/A REQUERIDO: ELICA MORENO DOS SANTOS Vistos etc. 

Busca e apreensão proposta por Banco Itaú – Unibanco S/A. em face de 

Elica Moreno dos Santos, ambos qualificados, com base no Decreto-Lei 

n.º 911/1969. Concedida a liminar pretendida pela r. decisão de Id. 

9270825, a determinar a busca e apreensão do bem. Entretanto, ordem 

não cumprida em razão de não ter sido encontrado (Ids. 9488600 e 

10143590). Em seguida, a parte autora desistiu da ação, requerendo a 

extinção do feito, Id. 11894053, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, desistindo do prazo recursal, com a baixa de 

eventual restrição judicial no prontuário do veículo objeto da lide. É o 

relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora 

que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que 

haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 9270825. Condeno a 

parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor dos arts. 82, 

84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Sem condenação em honorários 

advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. Sem qualquer averbação 

judicial no órgão de trânsito respectivo. Descabe ao Poder Judiciário 

eventual baixa de constrição que não ordenou. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo 

recursal, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. I. C. 

Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002255-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZEU JOSE MOYSES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002255-90.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ELIZEU JOSE 

MOYSES DOS SANTOS Vistos etc. Busca e apreensão aviada por 

Bradesco Administradora de Consórcio Ltda. em face de Elizeu José 

Moyses dos Santos, ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 

911/1969. Concedida a liminar pretendida pela decisão de Id. 11430679, a 

determinar a busca e apreensão do bem, foi devidamente efetivada, 

conforme certidão de Id. 12391374. Sem a citação da parte requerida, por 

não ter sido encontrada (Id. 12391670). Em seguida, a parte autora 

desistiu da ação requerendo a extinção do feito (Id. 12234937), com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a requerer a baixa da 

restrição judicial anotada no prontuário do veículo objeto da lide. Informado 

pela parte autora a restituição do veículo à parte requerida, consoante 

termo de devolução de Ids. 12515554, 12515566, a ratificar o pedido de 

desistência da ação. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 11430679. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor 

dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em honorários 

advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. Sem qualquer averbação 

judicial no órgão de trânsito respectivo, descabe ao Poder Judiciário 

eventual baixa de constrição. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se, 

com as anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005071-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

ANTONIO BRAZ MARQUEZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO PENA DE MOURA FRANCA (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (RÉU)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005071-45.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANTONIO 

BRAZ MARQUEZ RÉU: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Pretensão 

indenizatória por danos materiais e morais, c/c consignação em 

pagamento preparada por Antonio Bras Marquez em face de Omni S/A 

Crédito, Financiamento e Investimento, ambos qualificados. Depois de 

marchas, as partes noticiaram no Id. 10048016 que se compuseram 

amigavelmente, a pugnar pela homologação do acordo. Relatados e 

examinados. Julgo. As partes entabularam acordo, sendo elas capazes, 

objeto lícito, possível e determinado e empregada forma não defesa em 

Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento, preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico, não há óbice para a homologação postulada. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

arts. 840/850 do Código Civil, transcrevendo-se o primeiro: “Art. 840. É 

lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante 

concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado 

o seguinte julgado destacado em negrito: “APELAÇÃO CÍVEL. ACORDO 

REALIZADO APÓS O JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. ACORDO 

HOMOLOGADO. 1. Esta Corte já decidiu, como não poderia deixar de ser, 

que nada obsta que a conciliação entre as partes seja efetuada a 

qualquer tempo, porquanto inexiste termo final para que o Magistrado tente 

realizá-la. O artigo 840 do Código Civil permite a celebração de acordo, 

mediante concessões mútuas, com vistas a por fim a litígio judicial, mesmo 

após o trânsito em julgado da sentença, cumprindo ao magistrado analisar 

a conveniência de formação do pacto, homologando-o logo em seguida em 

caso de inexistência de óbices legais. A homologação de acordo não 

implica em afronta ao artigo 463 do CPC, que dispõe sobre a 

impossibilidade de alteração da sentença após a sua publicação”. (TJES - 

AI nº 24139001440 - Rel Des. Carlos SIMÕES Fonseca - SEGUNDA 

Câmara Cível). 2. Acordo homologado. Unânime. (TJ-ES; Apl 

0001158-84.2017.8.08.0038; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace 

Pandolpho Kiffer; Julg. 05/02/2018; DJES 14/02/2018). Não se descura que 

os atos declaratórios das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia 

direta por quem declarou, inclusive na constituição, modificação ou 

extinção de direitos processuais. É a dicção do art. 200, caput, do CPC: 

“Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou 

bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação 

ou extinção de direitos processuais”. Isto posto, equacionada a questão 

de forma amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com 

resolução de mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código 

de Processo Civil. Nada mencionado no acordo a respeito das custas e 

despesas processuais, serão repartidas igualitariamente, pro rata, a teor 

dos arts. 82, 84 e 90, § 2.º, do CPC. Ficam dispensadas de eventuais 

custas e despesas processuais remanescentes, nos termos do art. 90, § 

3.º, do CPC. Por fim, cada parte suportará os honorários de seus 

respectivos patronos, nos termos disciplinados no acordo. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente 

ao prazo recursal, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias. P. 

I. C. Sinop-MT, 05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001998-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WELSON GASPARINI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

GUSTAVO PASQUALI PARISE (ADVOGADO(A))

HUDSON JOSE RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO SAVOINE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001998-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

REQUERIDO: PAULO ROBERTO SAVOINE Vistos etc. Busca e apreensão 

proposta por BV Financeira S/A. – C. F. I. em face de Paulo Roberto 

Savoine, ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. 

Concedida a liminar pretendida pela r. decisão de Id. 5841324, a determinar 

a busca e apreensão do bem. Entretanto, ordem não cumprida em razão 

de não ter localizado o bem (Id. 10142906). Em seguida, a parte autora 

desistiu da ação requerendo a extinção do feito (Id. 13788888), com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Informou que as partes 

se compuseram extrajudicialmente, com a baixa de eventual restrição 

judicial anotada no prontuário do veículo objeto da lide. É o relatório. Julgo. 

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 
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posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 5841324. Condeno a 

parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor dos arts. 82, 

84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Sem condenação em honorários 

advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. Sem qualquer averbação 

judicial no órgão de trânsito respectivo. Descabe ao Poder Judiciário 

eventual baixa de constrição que não ordenou. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, anote-se, 

baixe-se e arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P. I. 

C. Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001307-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS GONCALVES DANELON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001307-85.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LUCAS GONCALVES 

DANELON Vistos etc. Busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. em face de Lucas Gonçalves Danelon, ambos 

qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Concedida a liminar 

pretendida pela r. decisão de Id. 4911750, a determinar a busca e 

apreensão do bem. Entretanto, ordem não cumprida em razão de não ter 

localizado o veículo (Ids. 6106226 e 7960373). Em seguida, a parte autora 

desistiu da ação requerendo a extinção do feito (Id. 14503357), com fulcro 

no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, por terem as partes 

transigido extrajudicialmente, a requerer a baixa da restrição judicial 

anotada no prontuário do veículo objeto da lide, desistindo do prazo 

recursal. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa 

da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da 

sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta 

tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe 

de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, 

nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 4911750. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor 

dos arts. 82, 84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Sem condenação em 

honorários advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. Por fim, 

determino a baixa da restrição judicial lançada via sistema Renajud no 

prontuário do veículo objeto da lide. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e 

arquive-se com as devidas baixas e anotações de estilo. P. I. C. Sinop – 

MT, 05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013756-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CEZAR BARBOZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013756-41.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: PAULO CEZAR BARBOZA Vistos etc. Ação 

de busca e apreensão aviada por Omni S/A. – Crédito, Financiamento e 

Investimento em face de Paulo Cezar Barboza, ambos qualificados. 

Determinada a emenda da inicial, no sentido de que fosse preparada a 

causa (Id. 11578845), a parte autora se limitou a pedir o cancelamento da 

distribuição, conforme petição de Id. 12105009. Na sequência, pleiteou o 

sobrestamento do feito por 60 dias, visando a tentativa de acordo entre as 

partes (Id. 14321732). É o relatório. Fundamento e decido. Por mais de uma 

razão o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Primeiro, 

porque a própria parte autora expressamente postulou o cancelamento da 

distribuição, significando a extinção do processo como desdobramento 

natural, nitidamente não preparando a causa e ainda requerendo sua 

consequência. Segundo, ao postular a suspensão do processo, antes 

deveria atender o pressuposto processual de constituição e validade da 

relação jurídica instrumental, consistente no preparo. Terceiro, esta última 

postulação estava preclusa. Preclusão consumativa ao requerer 

providência contrária e inconciliável com a anterior, de cancelamento da 

distribuição (extinção do processo). Quarto, por fim, já entremeada nas 

demais, pela ausência de preparo, adiante desenvolvida. A parte autora 

deveria proceder com o recolhimento das custas e despesas processuais 

no prazo de 15 dias, já cientificada do risco de extinção do processo se 

assim não fosse cumprido. Tanto que pleiteou pelo cancelamento da 

distribuição do processo, explicitamente curvando-se à consequência 

legal da ausência de preparo. O preparo da causa é pressuposto 

processual de constituição e desenvolvimento válido do processo, sem o 

que não terá como prosseguir. Se a parte não se dignou a preparar a 

causa, o consectário lógico é o cancelamento da distribuição e o 

consequente indeferimento da inicial, a teor dos arts. 290, 330, inciso IV, 

c/c 485, incisos I e IV, do CPC. Portanto o cancelamento da distribuição e a 

consequente extinção da ação é medida de rigor. Nesse sentido, o escólio 

dos insignes Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código 

de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed. RT, 10.º 

edição, verbete 3, dos comentários ao art. 290 do CPC, p. 495, do seguinte 

teor: “Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 1009). Quando se tratar de cancelamento de 

distribuição, por exemplo, de outra ação conexa processada em 

simultaneus processus com ação principal (v. g., reconvenção), o 

processo não termina e o ato tem natureza de decisão interlocutória (CPC 

203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. Esta medida, no 

caso em tela, é impositiva, embora oportunizado sanar o defeito, o que não 

aconteceu, sem solução de continuidade, posto que não se constituiu 

processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu seguimento. 

Nesse sentido, a corroborar o entendimento, seguem, com destaques em 

negrito, os seguintes julgados: “RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECOLHIMENTO DE 

CUSTAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO A TEMPO E MODO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. PRESCINDÍVEL. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 290, c/c art. 485, I 

e IV, do CPC, a ausência de recolhimento das custas iniciais enseja o 

cancelamento da distribuição e a extinção do processo. Ante a ausência 

de comprovação, no prazo determinado, do recolhimento das custas 

iniciais, imperioso o indeferimento da inicial, julgando extinto o processo”. 

(TJ-MT; APL 127831/2016; Capital; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; 

Julg. 14/02/2017; DJMT 17/02/2017; pág. 54); “APELAÇÃO CÍVEL. 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. 

Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado na petição 

inicial, com a determinação de recolher as custas em 15 dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Pedido de reconsideração que não 

suspende ou interrompe o prazo para interposição de qualquer recurso. 

Aplicação da Súmula nº 46 desta Corte. Preclusão. Não recolhimento das 

custas no prazo determinado. Sentença de extinção do feito sem 

resolução do mérito, com base no artigo 290 do CPC/2015. Precedentes. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o ” .  ( T J - R J ;  A P L 

0272009-12.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Cível; Rel. 

Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho; DORJ 04/04/2018; pág. 248). 

Calha a frisar que o indeferimento da inicial pela ausência de preparo, sem 

previsão legal, não significa exigência de custas, visto que o 

cancelamento da distribuição teve como pressuposto exatamente esse 

fato, não fazendo sentido algum onerar como efeito o que foi causa. A 

propósito, vide a lição pretoriana, com destaque em negrito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
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CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC/2015. 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO 

PROVIDO. Não cabe condenação nas custas processuais quando é 

cancelada a distribuição do feito justamente por ausência de pagamento 

das despesas iniciais da lide”. (TJ-MT; APL 5671/2018; Juína; Rel. Des. 

Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg. 28/02/2018; DJMT 02/03/2018; p. 

111); “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. 

IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE TEVE COMO UM DE SEUS 

FUNDAMENTOS O NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Considera-se indeferimento expresso do 

benefício da justiça gratuita a condenação ao pagamento de custas 

processuais e/ou honorários precedida de despacho que determinou a 

comprovação de hipossuficiência econômica. O recolhimento das custas e 

despesas processuais, seja pela natureza de taxa da exação, seja por 

gerar o cancelamento da distribuição se não efetivado (art. 290 do CPC), é 

questão cuja análise precede todas as outras, mesmo as referentes à 

regularidade da petição inicial e da representação processual. Indeferido o 

benefício da justiça gratuita, e não pagas as custas iniciais, o feito deve 

ser extinto sem condenação ao pagamento da exação cujo não 

recolhimento foi o próprio fundamento para indeferimento da inicial. As 

custas somente serão recolhidas se reiterado o pedido em ação posterior, 

e nos autos da ação subsequente. Recurso conhecido e provido”. (TJ-AM; 

APL 0627821-46.2017.8.04.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo 

Cesar Caminha e Lima; DJAM 22/03/2018; pág. 20). Isto posto, indefiro a 

petição inicial e determino o cancelamento da distribuição, para julgar o 

processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290, 330, inciso 

IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas e despesas judiciais, nem honorários advocatícios, estes pela 

inexistência de contenciosidade. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, 04 de setembro 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013889-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO BENITES VAZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1013889-83.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: EDUARDO BENITES VAZ Vistos etc. Ação 

de busca e apreensão aviada por Omni S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento em face de Eduardo Benitez Vaz, ambos qualificados. 

Determinada a intimação da parte autora no Id. 11615845, para carrear 

comprovantes de recolhimento das taxas judiciais, a qual se limitou a pedir 

o cancelamento da distribuição, conforme petição de Id. 11963980. É o 

relatório. Fundamento e decido. A parte autora deveria proceder o 

recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 15 dias, já 

cientificada do risco de extinção do processo se assim não fosse 

cumprido. Tanto que pleiteou pelo cancelamento da distribuição do 

processo. O preparo da causa é pressuposto processual de constituição 

e desenvolvimento válido do processo, sem oque não terá como 

prosseguir. Se a parte não se dignou a preparar a causa, a consequência 

processual é o cancelamento da distribuição e o consequente 

indeferimento da inicial a teor dos arts. 290, 330, inciso IV, c/c 485, incisos 

I e IV do CPC. Portanto o cancelamento da distribuição e a consequente 

extinção da ação é medida de rigor. Nesse sentido, o escólio dos insignes 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in “Código de Processo 

Civil Comentado e Legislação Extravagante”, Ed. RT, 10.º edição, verbete 

3, dos comentários ao art. 290 do CPC, p. 495, do seguinte teor: 

“Cancelamento da distribuição. O ato judicial que determina o 

cancelamento da distribuição equivale ao indeferimento da petição inicial, 

configurando-se como sentença (CPC 203 § 1.º). É impugnável pelo 

recurso de apelação (CPC 1009). Quando se tratar de cancelamento de 

distribuição, por exemplo, de outra ação conexa processada em 

simultaneus processus com ação principal (v. g., reconvenção), o 

processo não termina e o ato tem natureza de decisão interlocutória (CPC 

203 § 2.º), desfiando o recurso de agravo (CPC 1015)”. Esta medida, no 

caso em tela, é impositiva, embora oportunizado sanar o defeito, o que não 

aconteceu, sem solução de continuidade, posto que não se constituiu 

processo propriamente dito, tanto que inviabilizado o seu seguimento. 

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO 

DO FEITO. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO A TEMPO E MODO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO. 

PRESCINDÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Nos 

termos do art. 290, c/c art. 485, I e IV, do CPC, a ausência de recolhimento 

das custas iniciais enseja o cancelamento da distribuição e a extinção do 

processo. Ante a ausência de comprovação, no prazo determinado, do 

recolhimento das custas iniciais, imperioso o indeferimento da inicial, 

julgando extinto o processo”. (TJ-MT; APL 127831/2016; Capital; Rel. Des. 

Sebastião Barbosa Farias; Julg. 14/02/2017; DJMT 17/02/2017; pág. 54); 

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE 

LOCAÇÃO COMERCIAL. Indeferimento do pedido de gratuidade de justiça 

formulado na petição inicial, com a determinação de recolher as custas em 

15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Pedido de 

reconsideração que não suspende ou interrompe o prazo para 

interposição de qualquer recurso. Aplicação da Súmula nº 46 desta Corte. 

Preclusão. Não recolhimento das custas no prazo determinado. Sentença 

de extinção do feito sem resolução do mérito, com base no artigo 290 do 

CPC/2015. Precedentes. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-RJ; APL 

0272009-12.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Cível; Rel. 

Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho; DORJ 04/04/2018; pág. 248). 

Calha a frisar que o indeferimento da inicial pela ausência de preparo, sem 

previsão legal, não significa exigência de custas, visto que o 

cancelamento da distribuição teve como pressuposto exatamente esse 

fato, não fazendo sentido algum onerar como efeito o que foi causa. A 

propósito, vide a lição pretoriana, com destaque em negrito: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC/2015. 

CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. RECURSO 

PROVIDO. Não cabe condenação nas custas processuais quando é 

cancelada a distribuição do feito justamente por ausência de pagamento 

das despesas iniciais da lide”. (TJ-MT; APL 5671/2018; Juína; Rel. Des. 

Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg. 28/02/2018; DJMT 02/03/2018; p. 

111); “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO 

DA INICIAL. CONDENAÇÃO AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. 

IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO QUE TEVE COMO UM DE SEUS 

FUNDAMENTOS O NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Considera-se indeferimento expresso do 

benefício da justiça gratuita a condenação ao pagamento de custas 

processuais e/ou honorários precedida de despacho que determinou a 

comprovação de hipossuficiência econômica. O recolhimento das custas e 

despesas processuais, seja pela natureza de taxa da exação, seja por 

gerar o cancelamento da distribuição se não efetivado (art. 290 do CPC), é 

questão cuja análise precede todas as outras, mesmo as referentes à 

regularidade da petição inicial e da representação processual. Indeferido o 

benefício da justiça gratuita, e não pagas as custas iniciais, o feito deve 

ser extinto sem condenação ao pagamento da exação cujo não 

recolhimento foi o próprio fundamento para indeferimento da inicial. As 

custas somente serão recolhidas se reiterado o pedido em ação posterior, 

e nos autos da ação subsequente. Recurso conhecido e provido”. (TJ-AM; 

APL 0627821-46.2017.8.04.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo 

Cesar Caminha e Lima; DJAM 22/03/2018; pág. 20). Isto posto, indefiro a 

petição inicial e determino o cancelamento da distribuição, para julgar o 

processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 290, 330, inciso 

IV, e 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação em 

custas e despesas judiciais, nem honorários advocatícios, estes pela 

inexistência de contenciosidade. Registro automático da sentença com 

sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 

4.º, da CNGC. Preclusas as vias recursais, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas. P. I. C. Sinop – 

MT, 05 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007766-69.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:
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NESTOR JANDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007766-69.2017.8.11.0015. REQUERENTE: OMNI 

FINANCEIRA S/A REQUERIDO: NESTOR JANDT Vistos etc. Busca e 

apreensão aviada por Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento em 

face de Nestor Jandt, ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 

911/1969. Determinada a emenda da inicial para comprovar o preparo da 

causa, a parte autora atendeu a determinação judicial no Ids. 9267184 e 

9267152. Concedida a liminar pretendida pela r. decisão de Id. 9515036, a 

determinar a busca e apreensão do bem. Entretanto, ordem não cumprida, 

em razão de não ter sido encontrado (Id. 11938047). Realizada a anotação 

de restrição judicial de circulação no prontuário do veículo, objeto da ação 

no Id. 9573237. Em seguida, a parte autora desistiu da ação, requerendo a 

extinção do feito (Id. 13300278), com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, com o imediato desbloqueio do veículo objeto da 

lide. É o relatório. Julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da 

parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, 

desde que haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha 

apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de 

sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem 

chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação demanda 

homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a 

disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 9515036. 

Condeno a parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor 

dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em honorários 

advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. Por fim, determino a baixa 

da restrição judicial lançada via sistema renajud no prontuário do veículo 

objeto da lide. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Preclusas as vias recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se, com as 

anotações de estilo. P. I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005568-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VITOR CRIVELARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005568-59.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JOAO VITOR 

CRIVELARO Vistos etc. Busca e apreensão aviada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. em face de João Vitor Crivelaro, ambos qualificados, 

com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Concedida a liminar pretendida 

pela r. decisão de Id. 6772736, a determinar a busca e apreensão do bem. 

Entretanto, ordem não cumprida em razão de não ter encontrado o bem (Id. 

8842297). Em seguida, a parte autora desistiu da ação, requerendo a 

extinção do feito (Id. 11294069), com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil, pois as partes transigiram extrajudicialmente, 

com a baixa de eventual bloqueio judicial anotada no prontuário do veículo 

objeto da lide, desistindo do prazo recursal. É o relatório. Julgo. A 

desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 6772736. Condeno a 

parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor dos arts. 82, 

84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, 

pela inexistência de litigiosidade. Sem qualquer averbação judicial no órgão 

de trânsito respectivo. Descabe ao Poder Judiciário eventual baixa de 

constrição que não ordenou. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo recursal, ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 

2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001784-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO EULAMPIO FERRO CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001784-74.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: HUMBERTO 

EULAMPIO FERRO CERQUEIRA Vistos etc. Busca e apreensão aviada por 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. em face de Humberto 

Eulampio Ferro Cerque, ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 

911/1969. Determinada a emenda da inicial para comprovar o preparo da 

causa e a mora da parte devedora, a parte autora atendeu ao comando 

judicial no Ids. 5034895 e 9796047. Em seguida, a parte autora desistiu da 

ação, requerendo a extinção do feito (Id. 10028230), com fulcro no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, informando que as partes se 

compuseram extrajudicialmente, a pedir a baixa de eventual bloqueio 

judicial anotada no prontuário do veículo objeto da lide. É o relatório. Julgo. 

A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora que pode ser 

manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que haja a 

concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e despesas 

processuais, a teor dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação 

em honorários advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. Sem 

qualquer averbação judicial no órgão de trânsito respectivo. Descabe ao 

Poder Judiciário eventual baixa de constrição que não ordenou. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, anote-se, baixe-se e arquive-se, com as anotações 

necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003089-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEVINO DUARTE FLORENCIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003089-30.2016.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: VALDEVINO DUARTE 
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FLORENCIO Vistos etc. Busca e apreensão aviada por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. em face de Valdevino Duarte Florêncio, ambos 

qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Concedida a liminar 

pretendida pela r. decisão de Id. 9660644, a determinar a busca e 

apreensão do bem. Entretanto, ordem não cumprida em razão de não ter 

encontrado o veículo (Ids. 10339394 e 10538236). Em seguida, a parte 

autora desistiu da ação requerendo a extinção do feito (Id. 13203073), 

com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a requerer 

a baixa de eventual restrição judicial anotada no prontuário do veículo 

objeto da lide. Renunciou o prazo recursal. Relatados e examinados. 

Decido e julgo. A desistência da causa é uma prerrogativa da parte autora 

que pode ser manejada a qualquer tempo, antes da sentença, desde que 

haja a concordância da parte adversária, caso esta tenha apresentado 

contestação. Se não tiver contestado a lide, independe de sua anuência. 

Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. In casu, nem chegou a ser 

integrada a lide. A desistência da ação demanda homologação judicial para 

surtir seus legais e jurídicos efeitos. É a disciplina do art. 200, parágrafo 

único, do CPC. Como insta, desistência regular, atendidos os 

pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e homologação. Isto 

posto, homologo a desistência da ação em atendimento às disposições do 

art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte 

julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do 

mesmo Codex. Revogo a liminar concedida no Id. 9660644. Condeno a 

parte autora a pagar custas e despesas processuais, a teor dos arts. 82, 

84 e 90, caput, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, 

pela inexistência de litigiosidade. Sem qualquer averbação judicial no órgão 

de trânsito respectivo, descabe ao Poder Judiciário eventual baixa de 

constrição. Registro automático da sentença com sua publicação, 

dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. 

Renunciado expressamente ao prazo recursal, ao arquivo com as baixas 

e anotações necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011181-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRO HENRIQUE BENITES COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011181-60.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MAYRO HENRIQUE 

BENITES COSTA Vistos etc. Busca e apreensão proposta por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A. em face de Mayro Henrique Benites Costa, 

ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a 

emenda da inicial para comprovar o preparo da causa e a mora da parte 

demandada (Id. 10136605), a parte autora desistiu da ação, requerendo a 

extinção do feito (Id. 11655388), com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Informou que as partes se compuseram 

extrajudicialmente. Requereu a baixa de eventual restrição judicial no 

prontuário do veículo objeto da lide, renunciando ao prazo recursal. É o 

relato do necessário. Examino e Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e 

despesas processuais, a teor dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem 

condenação em honorários advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. 

Sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito respectivo. Descabe 

ao Poder Judiciário eventual baixa de constrição que não ordenou. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado 

expressamente ao prazo recursal, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010940-86.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO DOS SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010940-86.2017.8.11.0015. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DIEGO DOS SANTOS 

ARAUJO Vistos etc. Busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A. em face de Diego dos Santos Araújo, ambos 

qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 911/1969. Determinada a 

emenda da inicial para comprovar o preparo da causa e a mora da parte 

demandada (Id. 10086771), a parte autora desistiu da ação, requerendo a 

extinção do feito (Id. 11943688), com fulcro no art. 485, inciso VIII, do 

Código de Processo Civil. Informou que as partes se compuseram 

extrajudicialmente. Requereu a baixa de eventual restrição judicial no 

prontuário do veículo objeto da lide, renunciando ao prazo recursal. É o 

relato do necessário. Examino e Julgo. A desistência da causa é uma 

prerrogativa da parte autora que pode ser manejada a qualquer tempo, 

antes da sentença, desde que haja a concordância da parte adversária, 

caso esta tenha apresentado contestação. Se não tiver contestado a lide, 

independe de sua anuência. Inteligência dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 

In casu, nem chegou a ser integrada a lide. A desistência da ação 

demanda homologação judicial para surtir seus legais e jurídicos efeitos. É 

a disciplina do art. 200, parágrafo único, do CPC. Como insta, desistência 

regular, atendidos os pressupostos da Lei, a recomendar sua admissão e 

homologação. Isto posto, homologo a desistência da ação em atendimento 

às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar custas e 

despesas processuais, a teor dos arts. 82, 84 e 90, caput, do CPC. Sem 

condenação em honorários advocatícios, pela inexistência de litigiosidade. 

Sem qualquer averbação judicial no órgão de trânsito respectivo. Descabe 

ao Poder Judiciário eventual baixa de constrição que não ordenou. 

Registro automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso 

do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado 

expressamente ao prazo recursal, ao arquivo com as baixas e anotações 

necessárias. P. I. C. Sinop – MT, 05 de setembro de 2018. Walter Tomaz 

da Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 183272 Nr: 4283-87.2013.811.0015

 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: ANTONIO DOS SANTOS LOPES PAOZINHO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÓVEIS ROMERA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO LOPES VILELA BERBEL 

- OAB:41.766 OAB/PR, GUSTAVO REZENDE MITNE - OAB:OAB/PR 

52.997

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 
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das custas processuais no importe de R$ 656,27(Seiscentos e cinquenta 

e seis reais e vinte e sete centavos . ), sob pena de restrição do nome da 

parte requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, 

conforme disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá 

ser recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 279,42 (Duzentos e setenta e nove reais e 

quarenta e dois centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208176 Nr: 9573-49.2014.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENIDE VERÍSSIMO MOMBACH - ME, SEVERINO LUIZ 

MOMBACH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Certifico que, não houve o cadastramento de advogados para a parte 

embargada nestes autos, prejudicando assim a intimação da referida parte 

conforme determinado às fls. 141. Certifico ainda que, passo a regularizar 

o cadastro dos procuradores no sistema APOLO e na capa dos autos. 

encaminhando ainda a intimação e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. 

VI, do Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados 

da parte embargada da decisão a seguir parcialmente transcrita: (...) 2.3 

Posto isso, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo aos 

embargos.3. Intime-se o embargado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar os embargos, nos termos do artigo 920 do CPC/2015.4. Após, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 

dez dias.5. Certifique a Gestora Judicial a não concessão do efeito 

suspensivo nos autos da execução.6. Em seguida, retornem os autos 

conclusos para deliberação.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 6486 Nr: 52-13.1996.811.0015

 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): KATIANE MADEIRAS LTDA, DOMINGOS 

OLAVO DE MOURA, VILMA DO CARMO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO JOSE FERREIRA - 

OAB:MT/3.574, FLÁVIO JOSÉ PENSO - OAB:PR/9.311, JOSEMAR 

HONÓRIO BARRETO JÚNIOR - OAB:8578, LUIZ JOSÉ FERREIRA - 

OAB:8212/MT, MARCIA PEREIRA DA SILVA - OAB:30.662-RS, Sidinei 

Roque Cichocki - OAB:23.396/PR, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/4862-A

 Certifico que, a decisão de fls. 489 não foi encaminhada para publicação 

no DJE e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte exequente 

da decisão a seguir transcrita: “Defiro parcialmente, o pedido formulado 

pela exequente em 10.10.2016 (f. 488) e, com fundamento no art. 921, III, § 

1°, do CPC, suspendo a execução por 1 (um) ano, findo o qual, não 

havendo manifestação, devem os autos serem arquivados, iniciando-se o 

prazo da prescrição intercorrente. Decorridos cinco anos após o 

arquivamento, delibero ouvir as partes em 15 (quinze) dias, 

cada.Cumpra-se e intimem-se.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 208885 Nr: 10112-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G C DICK -ME, GEOVANI CARLOS DICK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, a devolução da 

correspondência(carta citação)pela ECT com alínea "Desconhecido". 

Prazo: 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 109216 Nr: 1614-03.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESUD - ESCOLA SUPERIOR DE DIREITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) a 

manifestar-se quanto a decisão a seguir parcialmente transcrita (...) caso 

contrário, isto é, não estando o crédito da exequente incluído na relação 

de credores, determino à exequente, em 15 (quinze) dias, comprovar a 

habilitação de seu crédito no plano de recuperação judicial, nos termos 

dos artigos 7º, § 1º, 9º e 10º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 11.101/2005.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 206695 Nr: 8339-32.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCILINO ABEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Certifico que o protocolo do substabelecimento de fls. 110/111 só foi 

juntado aos autos após a decisão de fls. 109 tornando assim ineficaz a 

publicação de fls. 112 e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do 

Novo CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da 

parte exequente da decisão a seguir parcialmente transcrita: (...) Dando 

prosseguimento, considerando que os embargos à execução (cód. 

306936) em apenso, foram recebidos sem efeito suspensivo, determino à 

exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada dos cálculos 

da dívida, bem como promover os atos e diligências que lhe incumbem. 

Junte-se a petição (A-414475) que alude o sistema “Apolo”(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 92060 Nr: 9403-24.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISMAEL CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR APARECIDO SARTORELO, ADRIANA 

CÁSSIA LEITÃO SARTORELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MATHEUS DE FRANÇA 

GUERRA - OAB:MT - 10.082/O, XÊNIA M. ARTMANN GUERRA - 

OAB:MT/13.697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO DE PAULA 

- OAB:OAB/MT 10.374-B, ORLANDIR DA ROLD - OAB:7184-B/MT, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Certifico que, decorreu o prazo de quinze dias sem que fosse 

apresentado comprovante de quitação do débito pelos executados 

intimados às fls. 162 e, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO os advogados da parte 

exequente para apresentar planilha atualizada do débito. Prazo 15 
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(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 129013 Nr: 8228-87.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÁ DE SOUZA INDUSTRIA - ME, SEONE 

APARECIDA DE SOUZA, PAULO ALBERTO VAN NEUTGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 De acordo com a decisão proferida em 12.5.2016 (f. 125), foi determinada 

a intimação da exequente para cumprir os atos e diligencias que lhe 

competem, tendo ela, em 18.5.2016 (fls. 127/128), pugnado pela citação 

dos executados por edital.

Todavia, conforme cediço, a citação por edital só é admitida após o 

esgotamento das tentativas de citação pessoal, o que não se verifica no 

presente caso.

Diante disso, indefiro o pedido de citação por edital formulado pela autora 

em 18.5.2016 (fls. 127/128) e determino a consulta do atual endereço dos 

executados SA de Souza Indústria-ME, CNPJ nº 05.655.255/0001-06, 

Paulo Alberto Van Neutgen, CPF nº 338.076.639-91, e Seone Aparecida 

de Souza, CPF nº 981.160.701-00, junto aos cadastros de órgãos públicos 

ou de concessionárias de serviço público à disposição do juízo.

Obtidos novos endereços, diverso daqueles onde a citação já restou 

frustrada, cite-se nos termos dos artigos 827 e 829 do NCPC.

Frustradas as tentativas de citação pessoal dos executados, cite-se por 

edital, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos dos artigos 256 e 257 do 

CPC.

Caso os executados, devidamente citados por edital, não apresentem 

embargos, desde já, com fundamento no artigo 72º, II, do CPC, nomeio-lhes 

curador especial um dos defensores públicos atuantes nesta comarca, 

que deverá ser intimado para o seu mister, observando-se o disposto no 

artigo 5º da LCE nº 146/2003.

Com a resposta, nos termos do artigo 920 do NCPC, delibero ouvir a 

exequente em 15 (quinze) dias.

Cumpra-se e intimem-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 86968 Nr: 4417-27.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HERMES DA CRUZ, CLÓVIS 

SANCHES, MARLI TEREZINHA GOBBI SANCHES

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 05( 

cinco ) dias, acerca da certidão negativa de penhora lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.177, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 224491 Nr: 2439-34.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILO PERAZZOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIANDERSON DE MOURA PINHO, LEONICE 

SOLANGE KROETZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACSON MARCELO NERVO - 

OAB:12883/MT, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967, GILBERTO JUTHS RISSATO - OAB:5147, GILBERTO 

JUTHS RISSATO - OAB:5147-B

 Processo nº 2439-34.2015

Vistos, etc.

Camilo Perazzoli ingressou com a presente ação de execução de título 

extrajudicial por quantia certa contra Gianderson de Moura Pinho e 

Leonice Solange Krotz.

 Com a inicial vieram os documentos de fls. 12/26.

Os executados foram devidamente citados, fls. 65, e opuseram os 

embargos à execução nº 16004-65.2015, que foi julgado parcialmente 

procedente, conforme sentença trasladada às fls. 110/122.

Em seguida, os devedores opuseram exceção de pré executividade às fls. 

160/167, que foi julgado improcedente pela decisão de fls. 236/241, a qual 

foi mantida pelo E. TJ/MT, conforme acórdão de fls. 293/302.

O imóvel penhorado às fls. 74 foi devidamente avaliado pelo Sr. Perito, 

conforme documento de fls. 187/229, sendo que dita avaliação foi 

homologada pela decisão de fls. 285, ocasião em que foi deferido o pedido 

de adjudicação do imóvel.

Em seguida, as partes compareceram aos autos noticiando que 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

extinção do feito, fls. 309/311.

Diante disso, homologo por sentença o referido acordo, julgando extinta a 

execução de título extrajudicial, o que faço com fundamento no artigo 924, 

inciso II, do CPC.

Honorários e custas na forma pactuada.

Cumpra-se a decisão de fls. 285, in fine, lavrando-se, de imediato, o auto 

de adjudicação, expedindo-se o competente mandado de entrega ao 

adjudicante, se bem móvel, ou carta de adjudicação, se bem imóvel, nos 

moldes do parágrafo único do art. 877, § 2º, tendo em vista que, havendo 

um só pretendente, a adjudicação reputa-se prefeita e acabada com a 

assinatura do auto, independentemente de sentença, nos termos do art. 

877, § 1º do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, observadas as formalidades legais, 

arquive-se com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 327771 Nr: 8035-91.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR JOSÉ PETRY, GILDA VAZ PETRY, 

GILBERTO JOSÉ DA SILVA, ALDAIR PETRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR JOSE MICHELS - 

OAB:6595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 05( 

cinco ) dias acerca da certidão lavrada pelo(a) Sr. Oficial de Justiça às 

fls.24/25, que poderá ser acessada em sua íntegra no site 

www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 331948 Nr: 10758-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARCA FOMENTO AGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESOTO ARMAZENS GERAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LIRIA FERNANDES 

BRASIL - OAB:15322/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo Art. 152, Inciso VI, do novo CPC, e 

provimento 056/07–CGJ/MT, que impulsiono estes autos, com a finalidade 

de INTIMAR o Advogado da Requerente para que no prazo de 3 (três) 

dias, efetue o depósito da complementação da diligências solicitadas pelo 

Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – escolher a opção emissão de 

guia diligência e após enviar comprovante original do depósito para 

posterior repasse ao oficial de justiça e devolução da carta precatória.
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Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007134-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDE VERISSIMO RIBEIRO (REQUERENTE)

IVONILDA VITOR DA SILVA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO ASSIS DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1007134-09.2018.8.11.0015. REQUERENTE: 

FRANCISCO ASSIS DE LIMA, CLEIDE VERISSIMO RIBEIRO REQUERIDO: 

NELSON F. PADOVANI & CIA. LTDA. Vistos, etc. Francisco Assis de Lima 

e Cleide Verissimo Ribeiro ingressaram com a presente ação de rescisão 

contratual c/c devolução de quantias pagas c/c reparação por danos 

morais contra Nelson F. Padovani e Cia Ltda., ao fundamento de que 

firmaram com a requerida um contrato de compromisso de compra e venda 

de terreno urbano, que deveria ser pago em parcelas mensais. 

Esclarecem que pagaram algumas parcelas em dia, no entanto, devido a 

dificuldades financeiras, buscaram a requerida no intuito de rescindirem o 

referido contrato, ocasião em que receberam uma carta de crédito de R$ 

36.167,00, a qual afirmam que é ilegal e abusiva, razão pela qual buscam a 

tutela deste juízo. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o art. 300 do 

novo CPC que “a tutela de urgência será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo”. Muito embora os autores não sejam 

claros no que pretendem a título de tutela de urgência, depreende-se da 

exordial que seu intuito seria a imediata devolução dos valores referentes 

à carta de crédito oriunda da rescisão contratual realizada entre as 

partes. É incontroverso nos autos que eles rescindiram o contrato de 

compromisso de compra e venda porque não estavam conseguindo 

adimplir as parcelas, tanto que ambos possuem diversas restrições de 

crédito em seus nomes, conforme documento ID 14256426, o que 

evidencia a irreversibilidade dos efeitos da presente decisão, eis que o 

valor de R$ 36.167,00, se disponibilizado nas mãos dos autores, 

certamente se dissiparia, impossibilitando o seu ressarcimento em caso de 

improcedência da ação, razão pelo qual indefiro o pedido de tutela de 

urgência, o que faço com fundamento no art. 300, § 3º do CPC. Pelos 

motivos já delineados, defiro aos autores os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Cite-se a requerida para integrar a relação processual. 

Designo audiência de conciliação para o dia ___/___/_____, às ___:___ 

horas, a qual será realizada na sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 

334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão 

contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no 

artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as 

respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO 

TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008188-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA LUCHOSKI IZAIAS (AUTOR(A))

BENEDITO IZAIAS FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DE IDOSOS DOM HENRIQUE (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DECISÃO Processo: 1008188-10.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

BENEDITO IZAIAS FILHO, TEREZINHA LUCHOSKI IZAIAS RÉU: CLUBE DE 

IDOSOS DOM HENRIQUE Vistos, etc. Trata-se de ação declaratória de 

nulidade de ato administrativo que Benedicto Izaias Filho e Terezinha 

Luchoski Izaias movem contra o Clube dos Idosos Dom Henrique Froelich. 

Aduzem os autores que são casados, idosos e associados do 

clube/requerido, o qual frequentavam há aproximadamente nove anos, no 

entanto em dezembro de 2017, “injustificadamente, eles foram excluídos 

do quadro de associados da entidade, não podendo mais fazer uso das 

dependências do Clube dos Idosos, estando impedidos de exercer 

quaisquer atos na qualidade de associado”. Afirmam que “durante a 

assembleia geral foi informado apenas que a exclusão se deu por “falta 

grave”, sem explicar o que seria a chamada “falta grave”, sem sequer 

constar na ata tudo o que foi discutido durante a assembleia”, concluindo 

que tiveram feridos o seu direito da ampla defesa e contraditório, razão 

pela qual buscam a tutela deste juízo visando a anulação da sanção 

aplicada a eles pelo requerido. É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o 

art. 300 do novo CPC que “a tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Compulsando os autos, 

verifico através da ata da assembleia geral extraordinária realizada em 

07.12.2017 nas dependências do clube/requerido, que os requerentes 

estavam presentes no ato e representados pela advogada Lucia de 

Souza, “a qual fez uso da palavra para defesa, aduzindo diversos 

argumentos para que os mesmos não fossem penalizados”, no entanto a 

expulsão deles foi submetida à votação, e 96 votaram a favor da 

exclusão, enquanto que apenas 4 foram contrários. Desta forma, uma vez 

ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, indefiro o pedido de 

tutela de urgência. Cite-se o requerido para integrar a relação processual. 

Designo audiência de conciliação para o dia ___/___/_____, às ___:___ 

horas, a qual será realizada na sala 40 ou 48 do Fórum desta Comarca, 

devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa do art. 334, § 8º 

do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o disposto no art. 

334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão de conciliação ou 

mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois meses após a 

realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência (s) de tentativa 

de conciliação ou mediação e não havendo acordo, os réus deverão 

contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o disposto no 

artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do mandado as 

respectivas advertências legais. No mais, defiro o requerimento “d” 

constante na exordial, devendo os autores ser pessoalmente intimados 

para comparecer na audiência. Considerando que os autores possuem, 

respectivamente, 73 e 68 anos de idade, nos termos do art. 1.048, I do 

CPC, determino a prioridade na tramitação dos presentes autos, devendo a 

Srª Gestora observar o provimento que rege a matéria. Por fim, em 

consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Poder Judiciário, não 

verifico qualquer informação que desabone a declaração de 

hipossuficiência ID 14822134, razão pela qual defiro aos requerentes os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006141-97.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

ALYSSON TOSIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGRIMA SILVANO XAVIER (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1006141-97.2017.8.11.0015 Certifico e dou fé que 

decorreu o prazo legal sem que o(a/s) executado(a/s) efetuasse(m) o 

pagamento do débito, bem como sem que embargasse(m) a presente 

ação. Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ 

INTIMO o/a(s) EXEQUENTE(s) para em cinco dias juntar cálculo atualizado 

do débito, bem como, para, querendo, indicar bens passíveis de penhora. 

Sinop-MT, 5 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004525-87.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS ZULLI DE PAULA (REQUERENTE)

ADRIANO BULHOES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICAN AIRLINES INC (REQUERIDO)
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FABIO RIVELLI (ADVOGADO(A))

ALFREDO ZUCCA NETO (ADVOGADO(A))

LATAM AIRLINES GROUP S/A (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo 

o(a) advogado(a) da parte autora para que, caso queira, apresente 

impugnação à contestação ofertada nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004801-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNNY DE SOUZA NOLETO (ADVOGADO(A))

ELIEZER PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Código nº 1004801-21.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT proposta por ELIEZER 

PEREIRA DA SILVA em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT S/A, através da qual o requerente pretende a 

condenação da requerida ao pagamento do valor da diferença referente à 

indenização do seguro obrigatório por invalidez, aduzindo que recebeu 

administrativamente a quantia de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e 

cinquenta reais), em razão de ter sido acometido por sequela permanente 

devido ao acidente de trânsito ocorrido em 31/10/2015. Aduziu que o valor 

pago não observou a lesão sofrida, sustentando que faz jus ao 

recebimento do valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), razão 

pela qual, intentou a presente ação, objetivando a condenação da 

requerida ao pagamento de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), 

correspondente à diferença do valor devido com relação ao montante já 

recebido. Com a inicial, vieram os documentos ID n.º 6064299 até 

6064963. Recebida a inicial, foi determinada a produção de prova pericial, 

bem como designada audiência de conciliação (ID n.º 6067047). A 

requerida foi devidamente citada, conforme ID n.º 7250422 e, conforme se 

depreende do ID n.º 8037846, apresentou contestação, pugnou pela 

retificação do polo passivo. Bem assim, suscitou, preliminarmente, 

carência de ação por ausência de interesse de agir do requerente. No 

mérito, referiu acerca da necessidade de juntada do comprovante de 

residência do requerente, para fins de fixação de competência, 

sustentando, ainda, pago administrativamente a título de indenização 

observou a legislação vigente na data do sinistro, inexistindo saldo 

residual. Aduz que, no caso de eventual condenação, o termo inicial da 

correção monetária deve ser a data de ajuizamento da ação e, os juros de 

mora, a partir da citação. Ao final, indicou seus quesitos, instruindo a 

defesa com os documentos constantes do ID n.º 8037848 até ID n.º 

8037877. O requerente apresentou impugnação à contestação, refutando 

os argumentos de defesa e reiterando os termos da exordial (ID n.º 

8169818). Posteriormente, sobreveio o competente Laudo Pericial, 

conforme ID n.º 8693417. Realizada audiência de conciliação, restou 

infrutífera a composição entre as partes, de acordo com ata acostada ao 

ID n.º 8739507. As partes se manifestaram com relação ao Laudo Pericial, 

conforme ID n.º 8831942 e ID n.º 9156732. É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO: 1. Da retificação do polo passivo: Inicialmente, analisando o 

documento de ID de nº. 8037856, verifico que houve a alteração da 

denominação social com a consequente homologação pelo diretor da 

SUSEP, razão pela qual determino a retificação do polo passivo para 

constar a correta denominação da requerida, a saber: SEGURADORA 

LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A. 2. Da alegação de 

ausência de interesse de agir: Afasto a preliminar de carência de ação 

pela falta de interesse de agir, uma vez que o pagamento da indenização 

em sede administrativa não obsta que a parte ingresse judicialmente para 

receber eventual diferença que entende lhe seja devida. Ademais, o direito 

de ação trata-se de garantia constitucional ampla, irrestrita e 

incondicionada, nos moldes do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, 

máxime quando há resistência à pretensão da parte requerente na peça 

de defesa, suficiente para caracterizar o interesse processual na lide. Isto 

posto, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir arguida pela 

requerida. 2.1. Da alegação de ausência dos pressupostos de 

constituição válido e regular do processo: A requerida aduziu que se 

encontram ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, haja vista que o requerente não colacionou o 

seu comprovante de residência. Sobre o assunto, cumpre esclarecer que, 

de acordo com a professora Teresa Celina de Arruda Alvim Wambier 

“para a existência jurídica e desenvolvimento regular do processo judicial, 

é indispensável a presença da petição inicial, que deverá ser aceita, 

obedecidos os critérios técnicos da sua formulação e da citação, ato 

processual pelo qual se chama ao juízo o réu ou interessado. Quanto às 

partes, é essencial que detenham capacidade processual e postulatória”. 

(WAMBIER, Teresa Celina de Arruda Alvim. Nulidades do Processo e da 

Sentença. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, 4ª ed. Pg. 25-27). 

Nessa senda, verifico que estão presentes todos os pressupostos 

processuais para desenvolvimento válido e regular do presente processo, 

uma vez que ambas as partes detém capacidade para estarem em juízo, a 

petição inicial encontra-se em consonância com o disposto no artigo 319 

do Código de Processo Civil de 2015, bem como a citação da requerida se 

deu de maneira regular. Ademais, denota-se que no ID de nº. 6064322, o 

requerente declarou que reside na comarca de Sinop/MT, informando o 

local em que reside. Desta forma, não há que se falar em ausência de 

pressupostos processuais para desenvolvimento válido e regular do 

presente processo, razão pela qual, rejeito a preliminar. Superadas tais 

questões preambulares, cumpre anotar que se cuida de pedido de 

pagamento de eventual diferença da indenização do seguro obrigatório 

por invalidez, em razão de o requerente ter sido acometido por 

incapacidade permanente, decorrente de lesão em acidente de trânsito. 

Verifica-se que a questão debatida nos autos é regulada pela Lei nº 

6.194/74 e, para que o requerente faça jus ao recebimento do seguro 

DPVAT, necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) a 

ocorrência do sinistro automobilístico; b) a invalidez permanente e/ou 

despesas médicas; c) nexo causal entre o acidente automobilístico e a 

invalidez permanente; d) grau da lesão. A existência do acidente não 

despontou como ponto controvertido nos autos, de modo que a questão a 

ser decidida diz respeito, unicamente, ao montante da indenização. Neste 

aspecto, cumpre destacar que a Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre o 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas 

ou não, em sua redação primitiva, estabelecia que a indenização por 

invalidez permanente seria no valor de até 40 (quarenta) vezes o maior 

salario mínimo vigente no país. Todavia, com a edição da MP 340/2006, de 

29/12/2006, convertida na Lei nº 11.482/2007, de 31/05/2007, a 

indenização por invalidez passou a observar o teto de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais): “Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro 

estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, 

por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se 

seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 

2009).(...); I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007).”. Grifei. Desta forma, tendo o acidente ocorrido em 31/10/2015 (ID 

n.º 6064289), há que se observar o regramento estabelecido pela Lei nº 

11.482/2007, de modo que a indenização será de até R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), sendo necessário que se estabeleça o grau da 

lesão para fins de estipulação do valor correspondente, conforme dispõe 

o § 1º, art. 3º, da Lei n. 6.194/74: “§ 1º - No caso da cobertura de que 

trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela 

anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não 

sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (...); II - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou 

funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, 

em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 

75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 

50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e 

cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o 

percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” 

Neste ponto, insta destacar que restou pacificado o entendimento de que 
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a indenização securitária corresponderá à extensão da lesão e ao grau da 

invalidez, conforme verbete da Súmula 474 do STJ : “A indenização do 

seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de 

forma proporcional ao grau da invalidez”. No caso dos autos, a avaliação 

pericial realizada, constante do ID n.º 8693417, atesta que o requerente 

sofreu perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores, indicado o percentual de 70% (setenta por cento) como o grau 

da extensão da lesão sofrida. Desse modo, a indenização deve tomar por 

base o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), observando 

os percentuais da tabela prevista no anexo incluído pela Lei nº 

11.945/2009, de acordo com órgão afetado, que, neste caso, é de 70% 

(setenta por cento) para a perda anatômica completa de um dos membros 

inferiores, aplicando-se, posteriormente, o percentual de comprometimento 

informado no laudo médico, correspondente a 70% (setenta por cento). 

Destarte, a indenização do Seguro Obrigatório por invalidez é devida no 

valor total de R$ 6.615,00 (seis mil, seiscentos e quinze reais), resultante 

do seguinte cálculo: R$ 13.500,00 x 70% (anexo da tabela-perda completa 

de membro inferior) x 70% (laudo pericial). Ocorre que, conforme consta 

dos autos, o requerente recebeu administrativamente o valor de R$ 

9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme indicado na 

peça inaugural e documentos que a instruem, ou seja, valor superior ao 

efetivamente devido, não havendo complementação a ser feita. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, que 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, por ser o requerente beneficiário da gratuidade 

judiciária (Id n.º 6067047), a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, 

nos termos do artigo 98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil. Com o 

trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se os autos, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004001-90.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO LUIS ANSOLIN (EXECUTADO)

ANSOLIN & CIA LTDA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de ID 8719354.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002075-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR (ADVOGADO(A))

SERGIO DA SILVA CAMIANSKI (REQUERIDO)

VERONICA LAURA DE CAMPOS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

IVONE SALETE CAMIANSKI (REQUERIDO)

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1002075-74.2017.8.11.0015 Cuida-se de AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO, proposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de 

ESTRUTURAS METALICAS CAMIANSKI LTDA, SÉRGIO DA SILVA 

CAMIANSKI e IVONE SALETE CAMIANSKI. No ID 8239838 a parte 

requerente alega litispendência da ação e requer extinção do feito. 

DECIDO. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico (PJE), verifico a 

existência de outra ação idêntica, em tramite na 1ª Vara Cível desta 

Comarca, sob o número 1001621-94.2017.8.11.0015, fundada no mesmo 

contrato e visando a mesma pretensão, a qual foi distribuída em data 

anterior. O artigo 485, inciso V, e §3º do Código de Processo Civil dispõe: 

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: V – reconhecer a 

existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada”. § 3º O 

juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em 

qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em 

julgado”. A respeito do assunto, a jurisprudência é a seguinte: 

“ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA - COBRANÇA - PROFESSORES MUNICIPAIS- AÇÕES 

IDÊNTICAS – SINDICATO DOS PROFESSORES - LITISPENDÊNCIA - 

PROCESSO EXTINTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO 

IMPROVIDO. Quando duas ações têm as mesmas partes, a mesma causa 

de pedir e o mesmo pedido, o reconhecimento da litispendência é 

imperioso”. (TJMT-Ap 173023/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, 

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 

16/11/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - LITISPENDÊNCIA. A identidade de partes, causa de pedir e 

pedido configura a litispendência, ensejando a extinção do segundo 

processo sem julgamento de mérito.” (TJ-MG - AI: 10245140224883001 

MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 22/07/2015, Câmaras 

Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2015) Destarte, 

julgo extinto o Processo nº 1002075-74.2017.8.11.0015, nos termos do 

artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a 

requerente em honorários advocatícios, haja vista que o comparecimento 

espontaneo da requerida aos autos ocorreu antes mesmo do recebimento 

da inicial e da determinação de citação. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000566-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado da parte autora para que requeira o que entender de direito, no 

prazo de 05 dias, sob pena de extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004012-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON DURVAL DOS SANTOS (EXECUTADO)

JD INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de ID 8841938.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003147-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIAS MARIA DE MORAES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em cinco dias sobre certidão do oficial 

de justiça de id 8730599.

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1001481-26.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN PHELIPPE DE MATOS (AUTOR(A))

ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLINE TAVARES DOS REIS (ADVOGADO(A))

REBEKA VIEIRA (ADVOGADO(A))

IVANILDO RAMOS VIEIRA (RÉU)

CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZONIA (RÉU)

 

PROCESSO PJE 1001481-26.2018.8.11.0015 Nos termos da Legislação 
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vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, INTIMO as partes para que em 

quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 5 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 173873 Nr: 9154-97.2012.811.0015

 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: ELIZETE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO BULHÕES DOS 

SANTOS - OAB:8182/MT, DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 506,79 (Quinhentos e seis reais 

e setenta e nove centavos . ), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo 

R$376,85(Trezentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 129,94 (Cento e vinte e nove reais e noventa e 

quatro centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a 

guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de Sinop-MT aos 

cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 108634 Nr: 983-59.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLITO DE MELO, OSMIR FERNANDES DOS SANTOS, 

EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINALDO BATISTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, intimo os 

EXEQUENTES para em cinco dias juntar cálculo atualizado do débito, para 

posterior expedição da certidão para protesto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 157010 Nr: 4103-42.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ TRENTINI

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

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial 

de Justiça, para o cumprimento do Mandado no endereço: Rodovia BR 

163, s/n, KM 800, Sinop-MT, devendo a referida importância ser paga na 

forma disposta no artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a 

seguir transcritos: “Art.4º A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Just iça do Estado do Mato Grosso (www.t jmt . jus.br : 

serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da diligência será acrescida a 

importância referente à respectiva tarifa bancária. § 2º Fica autorizada a 

emissão de uma única guia para a realização de diversas diligências, 

ainda que em zonas de cumprimento diferenciadas, desse que referente 

ao mesmo processo. §3º Em caso de complementação do valor da 

diligência, a parte deverá emitir guia específica para essa finalidade, 

devendo indicar, em campo próprio, o ato que se pretende complementar. 

§4º O Sistema de Arrecadação Bancária identificará a compensação do 

pagamento da guia em até 48 (quarenta e oito) horas úteis.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 220184 Nr: 18459-37.2014.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON MARCOS MELOZZI, ANGELO CARLOS 

MARONEZZI, GLEICE MATOS MARONEZZI, CELIA DA SILVA RODRIGUES, 

JOSÉ MARONEZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE PAULA - 

OAB:MT/10.374-B, GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - 

OAB:19.727/O, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILL SANTANA CASTRO E 

SILVA - OAB:11887-B/MT, NAGIB KRUGER - OAB:4419/MT

 Certifico e dou fé que os Embargos de Declaração de fls. 221 a 224 foram 

protocolados no prazo de lei.

Nos termos da legislação vigente (art. 1023, § 2º do CPC) e do provimento 

56/2007-CGJ, INTIMO a parte EMBARGADA para manifestar em cinco dias 

sobre referidos embargos de declaração.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 219740 Nr: 18146-76.2014.811.0015

 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: IVO GLUZEZAK, LOURDES GLUZEZAK, ANTÔNIO 

MARCOS ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS ANGELI, IVO GLUZEZAK, 

LOURDES GLUZEZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR ORTIZ MACHADO - 

OAB:16938-A-MT

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na inicial, para o fim de determinar a rescisão do Contrato de 

Arrendamento Rural firmado entre as partes. Outrossim, CONDENO o 

requerido ao pagamento da importância de R$14.332,00 (quatorze mil 

trezentos e trinta e dois reais), referente às parcelas do arrendamento, 

relativas aos anos de 2012, 2013 e 2014, os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros moratórios, desde o 

vencimento de cada parcela (art. 397); bem como, CONDENO o requerido 

ao pagamento da importância de R$8.830,00 (oito mil oitocentos e trinta 

reais), a título de indenização por perdas e danos, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC, a partir da data do desembolso (fls. 56), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC).Por fim, tendo em vista que o requerido decaiu em 

maior parte dos pedidos, condeno-o ao pagamento das custas/despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, 

§2º do Novo Código de Processo Civil. Contudo, a exigibilidade das 

aludidas verbas fica suspensa, eis que concedo os benefícios da justiça 

gratuita, ante o preenchimento dos requisitos do art. 99 do 

CPC/2015.Outrossim, no que tange à RECONVENÇÃO, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo reconvinte/requerido. 

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em favor 

do causídico do requerente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa. Contudo, a exigibilidade das aludidas verbas fica 

suspensa, ante a gratuidade da justiça.Transitada esta em julgado, 

arquivem-se os autos, independentemente de nova determinação, 

procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 115183 Nr: 7965-89.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIS ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA MORAES BRAGA 

SEQUEIRA - OAB:, CARLOS ALBERTO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR - 

OAB:, CELSO MARCON - OAB:8.773/ES, FLAVIA BUMLAI ALVES 

PINTO - OAB:17300-B/MT, GUILHERME ARRUDA CRUZ - OAB:OAB/MT 

12.642, Roxilene de souza rocha - OAB:1468634-1, SUE ELLEN 

BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT, Tamiris Batista angelo da silva 

- OAB:17858-B/MT, WAGNER ARGUELHO MOURA - OAB:9.689 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO 

FINASA S/A em face de ANDRÉ LUIS ALVES DOS SANTOS, alegando ser 

credor fiduciário da parte requerido e que este se encontra em mora; 

requerendo, por fim, a busca e apreensão do objeto do contrato. Com a 

inicial, vieram os documentos de fls. 11/28. Recebida a inicial, foi deferida 

a liminar de busca e apreensão (fls. 29/30). Às fls. 31, foi expedido o 

respectivo mandado. Entretanto, conforme certificado pelo oficial de 

justiça, às fls. 33, não foi possível proceder com a apreensão do bem 

objeto do contrato. Às fls. 65, houve a conversão da presente ação em 

Execução de Título Extrajudicial, sendo intimada a parte autora para 

efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça para o cumprimento 

do respectivo mandado de citação (fls 70). Intimada a parte autora através 

de seu advogado (fls. 70) e pessoalmente (fls. 76), para dar 

prosseguimento ao feito, quedou-se inerte, conforme certificado às fls. 77. 

DECIDO. Verifico que o processo está paralisado há mais de 01 (um) ano, 

por inércia da parte autora que, devidamente intimada a providenciar o 

andamento do feito, deixou de providenciar as diligências que lhe 

competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o processo 

deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. Condeno o requerente ao pagamento 

das custas processuais e revogo a liminar de fls. 46/47. Transitada esta 

em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 8516 Nr: 208-40.1992.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS CLEOMAR HARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LION FATURAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU KATH - OAB:4259-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARD DUBOIS PAGH - 

OAB:71037/SP

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo legal sem que o advogado do 

autor manifestasse nos presentes autos.

Nos termos da legislação vigente (art. 485, inciso III e § 1º do CPC/2015) e 

do provimento 56/2007-CGJ, intimo o autor pessoalmente, para, em cinco 

dias dar andamento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 237138 Nr: 10152-60.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAICON JADER PEREIRA TROMBETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ INTIMO o 

REQUERENTE para em cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

dar andamento ao feito, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão requerido na petiçao de fls. 49.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 334108 Nr: 12193-92.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APOLINÁRIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ASSIS DIAS DE 

FREITAS - OAB:MT - 5802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:OAB/MT 3.677-A

 Se presentes os documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a 

ordem deprecada, servindo a cópia de mandado.

Após, devolva-se ao Juízo de origem, com as devidas baixas, observadas 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208638 Nr: 9919-97.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DAYCOVAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DILVA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA

 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:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO 

DAYCOVAL S/A em face de DILVA MARIA DE OLIVEIRA SOUZA, 

alegando ser credor fiduciário da parte requerida e que esta se encontra 

em mora; requerendo, por fim, a busca e apreensão do objeto do contrato. 

Com a inicial, vieram os documentos de fls. 08/32. Recebida a inicial, foi 

deferida a liminar de busca e apreensão (fls. 34/35). Às fls. 36, foi 

expedido o respectivo mandado, entretanto, conforme certificado pelo 

oficial de justiça às fls. 39, não foi possível proceder com a apreensão do 

bem objeto do contrato. Às fls. 42, o requerente pugnou pela busca a 

restrição do veículo pelo sistema Renajud, o que foi realizado às fls. 44., 

Intimada a parte autora através de advogado (fls. 61) e pessoalmente (fls. 

62) para dar andamento ao feito, quedou-se inerte, conforme certificado 

às fls. 63. DECIDO. Verifico que o processo está paralisado há mais de 04 

(cinco) meses, por inércia da parte autora que, devidamente intimada a 

providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências 

que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o 

processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) Posto isso, nos 

termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito. Condeno o requerente ao 

pagamento das custas processuais e revogo a liminar de fls. 25/26. 

Promova-se a baixa da restrição de fls. 44. Transitada esta em julgado, 

pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180297 Nr: 1122-69.2013.811.0015

 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: MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA, ROSANA GOMES 

DUARTE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOIZE SALVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565, TALYANE LAIS PAGLIARI - OAB:OAB/MT 16.650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-B/MT

 Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem se 

têm interesse na produção de prova oral, ou se pretendem o julgamento 

antecipado da lide.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 212258 Nr: 12820-38.2014.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): MARCELO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por BANCO FIAT 

S/A em face de MARCELO BATISTA RODRIGUES, alegando ser credor 

fiduciário da parte requerida e que esta se encontra em mora; requerendo, 

por fim, a busca e apreensão do objeto do contrato. Com a inicial, vieram 

os documentos de fls. 08/32. Recebida a inicial, foi deferida a liminar de 

busca e apreensão (fls. 33/34). Às fls. 40, foi certificado que o requerente 

não efetuou o depósito da diligência do oficial de justiça para o 

cumprimento do respectivo mandado. Às fls. 45, a parte autora pugnou 

pela desistência da ação, entretanto, foi verificado que o advogado 

peticionante não possui procuração com poderes específicos para 

“desistir”. Assim, intimado o requerente através de seu advogado (fls. 47) 

e pessoalmente (fls. 52), para juntar procuração aos autos, quedou-se 

inerte, conforme certificado às fls. 53. DECIDO. Verifico que o processo 

está paralisado há mais de 01 (um) ano, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) Posto isso, nos termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais e revogo a liminar de 

fls. 33/34. Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora 

observar a CNGC, no que concerne às custas processuais. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 249895 Nr: 18265-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO MORINI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICKSON SOARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARDOSO 

PEREIRA - OAB:214341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por AUTO 

POSTO MORINI LTDA em face de RICKSON SOARES SANTANA alegando 

ser credor do requerido da importância de R$ 3.855,84 (três mil oitocentos 

e cinquenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme cópia do 

cheque de fls. 15/16. Recebida a inicial (fls. 27/28), a parte exequente foi 

intimada para juntar os documentos originais de fls. 15, porém não se 

manifestou (fls. 31). Assim, intimado o exequente através de advogado 

(fls. 34) e pessoalmente (fls. 36), quedou-se inerte, conforme certificado 

às fls. 37. DECIDO. Verifico que o processo está paralisado há mais de 02 

(dois) anos, por inércia da parte autora que, devidamente intimada a 

providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências 

que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o 

processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE 

SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e § 1º DO CPC 

OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos de sua 

competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 26936/2015, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, nos termos do 

art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o 

processo, sem resolução do mérito. Condeno o exequente ao pagamento 

das custas processuais. Transitada esta em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 

a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne às custas 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 159382 Nr: 6678-23.2011.811.0015

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

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

 PARTE AUTORA: JOVANINA SANTOS FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:MT - 6972 / B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT 12.208-A

 Cuida-se de AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA em fase de cumprimento de sentença 

movida por JOVANINA SANTOS FLORES em face de BANCO DO BRASIL 

S/A.

Às fls. 292, a parte executada comprovou o cumprimento da obrigação. 

Posteriormente, às fls. 306, a exequente se manifestou concordando com 

os valores depositados pelo executado, pugnando pelo levantamento dos 

valores, o que foi feito às fls. 310.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pelo executado, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 185625 Nr: 6772-97.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE APARECIDA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:/MT20720-B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo formulado entre as partes às fls. 129/131. Em 

consequência, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO, com julgamento do mérito, o processo 

Código nº 185625 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO movida por 

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S/A em face de 

CRIRTIANE APARECIDA MACHADO.

Revogo a liminar de fls. 39/40.

Transitada esta em julgado, pagas as custas pela requerida, arquivem-se 

os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. 

Gestora observar a CNGC, no que concerne as custas processuais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 270000 Nr: 9780-77.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILE ANTONIA MOCELIN GUADAGNIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 HOMOLOGO por sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, a desistência da ação, requerida pela parte autora às fls. 63.

Em consequência, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO sem julgamento do mérito, o processo 

Código nº 270000 – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, movida por BANCO 

GMAC S.A. em face de ODILE ANTONIA MOCELIN GUADAGNIN .

Revogo a liminar de fls. 51/52.

Transitada esta em julgado, pagas as custas, pelo requerente, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações necessárias, devendo 
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a Sra. Gestora observar a CNGC no que concerne as custas processuais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 236220 Nr: 9556-76.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DOMINGOS BAÚ, CELSO BAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIS ZANON - OAB:14705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de AÇÃO MONITÓRIA movida por BANCO DE LAGE LANDEN 

BRASIL S/A em face de CARLOS DOMINGOS BAÚ e CELSO BAÚ.

Às fls. 193/196, foi pactuado acordo entre as partes, o qual foi 

devidamente homologado às fls. 205. Posteriormente, às fls. 210, o 

requerente informou a adimplência dos requeridos com relação ao acordo.

DECIDO.

Diante do cumprimento da obrigação, com fulcro no art. 924, inciso II, do 

CPC, JULGO EXTINTO o processo, com julgamento de mérito.

Custas pelos requeridos, conforme o acordo (fls. 193/196).

Transitada esta em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, com 

as baixas e anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a 

CNGC, no que concerne as custas processuais.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 203469 Nr: 5749-82.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ LUCKMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - 

OAB:MT/12.292, RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de fls. 79 para o fim de determinar a pesquisa de 

veículos registrados em nome da executada ANDRÉ LUIZ LUCKMAN – CPF 

nº 017.198.191-06, por meio do sistema RENAJUD.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestar quanto às diligências realizadas; bem como 

apresentar planilha atualizada do débito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172560 Nr: 7870-54.2012.811.0015

 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: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR TAVEIRA DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS SARTORI - 

OAB:15.884

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Compulsando os autos, verifico que, o requerido, embora devidamente 

citado (fls. 90), deixou de contestar a ação no prazo legal, conforme 

certidão de fls. 91. Assim, DECRETO-LHE a revelia, devendo prosseguir o 

feito, independente de sua intimação quanto aos atos processuais.

Desta forma, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificar as provas que pretende produzir, indicando com objetividade e 

justificando a sua pertinência, ou diga se pretende o julgamento 

antecipado.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 82269 Nr: 10553-74.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS CASA DA 

PICK UP DE TUPÃ LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON TOMAZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISA BACCHI COVER - 

OAB:8333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por 

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PEÇAS CASA DA PICK UP DE TUPÃ 

LTDA em face de GILSON TOMAZ DOS SANTOS alegando ser credor do 

requerido da importância de R$ 4.561,44 (quatro mil quinhentos e sessenta 

e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme cheques de fls. 05. 

Recebida a inicial (fls. 21), o executado foi citado, conforme certidão de 

fls. 23verso, porém não efetuou o pagamento do débito. Às fls. 76, a parte 

autora pugnou pela pesquisa de ativos financeiros em nome do executado 

via sistema Bacenjud. Intimada a exequente, pessoalmente (fls. 86), para 

que apresentasse o cálculo do valor atualizado do débito, quedou-se 

inerte, conforme certificado às fls. 87. DECIDO. É obrigação da parte 

manter seu endereço atualizado nos autos, presumindo-se válidas as 

intimações dirigidas ao endereço declinado na inicial, consoante dispõe o 

art. 274, do CPC. Verifico que o processo está paralisado há mais de 01 

(um) ano, por inércia da parte autora que, devidamente intimada a 

providenciar o andamento do feito, deixou de providenciar as diligências 

que lhe competiam. Destarte, caracterizado o abandono da causa, o 

processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: (...) Posto isso, nos 

termos do art. 485, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO 

o processo, sem resolução do mérito. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas pela exequente, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no 

que concerne às custas processuais. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 39658 Nr: 3111-28.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DÉBORA CRISTIANE DA SILVA, NILTON 

ZANOLLI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte autora para regularizar a representação processual, no 

prazo de 10 (dez) dias, juntando instrumento procuratório que outorgue 

poderes para desistir aos peticionários de fls. 101 (Dr. Renato Chagas 

Correa da Silva e Dra. Cristiana Vasconcelos Borges Martins).

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 326359 Nr: 7282-37.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO CLEONEZIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS BROCH, ODETE MARIA BROCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIO CALIXTO DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT-7.570

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante a certidão de fls. 17, devolva-se a Carta Precatória ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais, uma 

vez que a Carta Precatória não está revestida dos requisitos, conforme 

dispõe os art. 260 e 267, I do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 231708 Nr: 6663-15.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRMÃOS PERANDRÉ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS SAVOINE JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RINALDO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:6.813/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL movida por IRMÃOS 
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PERANDRÉ COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA - ME em face de ANTÔNIO 

CARLOS SAVOINE JUNIOR alegando ser credor do requerido da 

importância de R$ 26.761,42 (vinte e seis mil setecentos e sessenta e um 

reais e quarenta e dois centavos), conforme cheque de fls. 14. Recebida 

a inicial (fls. 19), foram tentadas várias diligências para a citação do 

executado, entretanto, restaram infrutíferas. Às fls. 49, a parte autora 

requereu a desistência da ação, porém o advogado peticionário não 

possuía poderes para desistir. Intimada a exequente para que 

regularizasse a representação processual (fls. 52), quedou-se inerte, 

conforme certificado às fls. 53. DECIDO. Verifico que o processo está 

paralisado há mais de 30 (trinta) dias, por inércia da parte autora que, 

devidamente intimada a providenciar o andamento do feito, deixou de 

providenciar as diligências que lhe competiam. Destarte, caracterizado o 

abandono da causa, o processo deve ser extinto, consoante já se decidiu: 

(...) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM 

PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 267, III e 

§ 1º DO CPC OBSERVADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. Havendo intimação pessoal do autor para pratica de atos 

de sua competência, a sua inércia impõe a extinção da ação, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267, III e § 1º, do CPC”. (TJMT - Ap 

26936/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015). Posto isso, 

nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, condenando a exequente 

ao pagamento das custas processuais. Transitada esta em julgado, pagas 

as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

necessárias, devendo a Sra. Gestora observar a CNGC, no que concerne 

às custas processuais. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 329989 Nr: 9433-73.2018.811.0015

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILVAN GOMES BENTO, LEONICE ISABEL GEBEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CLAUDINO DA ROCHA NETO, MARIA 

APARECIDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT, VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT

 GILVAN GOMES BENTO e LEONICE ISABEL GEBEL, ingressaram com os 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO em face de ANTONIO CLAUDINO DA 

ROCHA NETO e MARIA APARECIDA DE SOUZA, afirmando que o imóvel 

penhorado no processo de execução é o único bem da família e que o 

mesmo foi avaliado abaixo do valor de mercado, requerendo assim o 

cancelamento definitivo da penhora realizada no imóvel.

Às fls. 61 foi certificada a intempestividade dos embargos.

Intimados os embargantes para se manifestarem, nos termos do art. 10º, 

caput, do CPC, pugnaram pelo arquivamento do feito e o 

desentranhamento dos documentos de fls. 49/59.

É o relatório. Decido.

Conforme preceitua o art. 915, caput, do CPC, os embargos à execução 

devem ser interpostos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada 

do comprovante da citação.

Verifico que a certidão positiva de citação foi juntada aos autos da Ação 

de Execução em 08/11/2016 e, portanto, o prazo para interposição de 

embargos findou-se em 30/11/2016.

Os embargos foram protocolados em 25/06/2018, conforme certidão de 

fls. 61, sendo, portanto, intempestivos. Ademais, saliento que eventuais 

vícios da penhora e avaliação podem ser deduzidos por simples petição 

na execução (art. 917, §1º, do CPC).

Por essas razões, com fundamento no art. 918, inciso I, do Código de 

Processo Civil, REJEITO LIMINARMENTE os presentes Embargos à 

Execução, julgando extinto o processo, sem julgamento do mérito. Sem 

custas, ante a gratuidade de justiça.

Desentranhem-se os documentos de fls. 49/59, entregando-os aos 

embargantes, mediante certidão e substituição por cópia.

Traslade-se cópia da presente para os autos principais. Após o trânsito 

em julgado da presente decisão, arquivem-se estes autos, dando-se 

baixa.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 215339 Nr: 15197-79.2014.811.0015

 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: LUCIMARA CHAVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARRERO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480, ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - OAB:MT/13.851, 

MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERONATTO - 

OAB:8916/MT, HENEI RODRIGO BERTI CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 À vista do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, para 

determinar o cancelamento da constrição sobre o veículo descrito na 

inicial. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, incisos I a IV, do Novo 

Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias.Traslade-se cópia da presente aos autos em apenso - Código 

nº 197593.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 238327 Nr: 10972-79.2015.811.0015

 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: JDSP, GDSF, HVDSF, JPDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SOARES - 

OAB:16.021-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

238327 §!8t<¨

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

AUTOS N.º 10972-79.2015.811.0015

 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: JOVITA DA SILVA PEREIRA e GEOVANI DA SILVA 

FERNANDES e HANNA VERONICA DA SILVA FERNANDES e JORDANA 

PAOLA DA SILVA FERNANDES

PARTE RÉQUERIDA:

 NOTIFICANDO(S): Requerente: Geovani da Silva Fernandes, Cpf: 

83502688168, Rg: 1038100-7 Filiação: Odario Fernandes da Silva e Jovina 

da Silva Fernandes, data de nascimento: 10/12/1976, brasileiro(a), natural 

de Nortelandia-MT, casado(a), vendedor, Endereço: Rua das Criselíneas, 

385, Bairro: Jardim das Primaveras, Cidade: Sinop-MT; Requerente: Hanna 

Veronica da Silva Fernandes, Cpf: 02234838185, Rg: 1565712-4 Filiação: , 

brasileiro(a), , Endereço: Rua das Criselíneas, 280, Bairro: Jardim 

Primavera, Cidade: Sinop-MT; Requerente: Jordana Paola da Silva 

Fernandes, Rg: 1601348-6 Filiação: , brasileiro(a), , Endereço: Rua das 

Criselíneas, 280, Bairro: Jardim das Primaveras, Cidade: Sinop-MT; 

Requerente: Jovita da Silva Pereira, Cpf: 10715240110, Rg: 0251716-7 

SSP MT Filiação: , brasileiro(a), convivente, do lar, Endereço: das 

Criselíneas, 280, Bairro: Jardim Primavera, Cidade: Sinop-MT

FINALIDADE: CITAÇÃO DOS TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, para que se manifestem nos autos, 

sob pena de preclusão, consoante consta da petição inicial a seguir 

transcrita em resumo, bem como da r. decisão/despacho de fl. 63 

proferida(o) pelo juízo.
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 RESUMO DA INICIAL: A presente Ação de Retificação de Certidão de 

Óbito com pedido de Tutela Antecipada tem os seguintes motivos, a 

requerente Jovita da S. Pereira foi convivente do “de cujos”, o Sr. Odáio F. 

da Silva, que era funcionário público (professor) em Sinop/MT, por mais de 

24 anos, desta relação estável tiveram 03(três) filhos, todos maiores de 

idade e independentes. Em 14(quatorze) de abril de 2013(dois mil e treze), 

o Sr. Odário, sendo portador de neoplasia maligna (câncer), veio a falecer. 

Decorrido algum tempo, os requerentes foram informados que transitava 

na 6ª Vara Civil nesta mesma Comarca, uma ação ordinária de cobrança, 

contra a Prefeitura Municipal, em que o falecido era uma das partes 

requerente. Por ser convivente do “de cujus”, a Sra. Jovita da S. Pereira 

foi indicada para ser habilitada no referido processo, com o consentimento 

dos demais herdeiros. Para isso foi necessário à propositura de Ação de 

Abertura do Inventário Negativo, ação esta que se encontra na 5ª Vara 

Civil desta mesma Comarca, sob nº 16220-60.2014.811.0015, Cód. 

216858. No entanto, com a abertura da ação foi encontrado um erro na 

Certidão de Óbito, havia informações de que o falecido havia deixado bens 

a inventariar, o que não é verdade. Como forma de comprovar o alegado, 

os requerentes fazem a juntada aos autos as certidões e documentos 

necessários para comprovar a inexistência de tais bens.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 01. Com fulcro no 

art. 109 da Lei de Registros Públicos c/c o art. 721 e 1.046, § 2º, do 

Código de Processo Civil, cite-se por edital os interessados para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem nos autos, sob pena de 

preclusão. 02. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, vista 

dos autos ao Ministério Público. 03. Ao final, retornem-me os autos 

conclusos para a prolação de decisão. 04. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Carla P. F. da Silva, 

digitei.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007983-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CIMITAN MOURA VENIALGO (REQUERENTE)

MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1007983-78.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 16.197,00; Tipo: Cível; 

Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289)/[COMERCIALIZAÇÃO 

E/OU UTILIZAÇÃO SEM RESTRIÇÕES DE MEDICAMENTOS, BLOQUEIO DE 

VALORES DE CONTAS PÚBLICAS]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: 

Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: KELLY CIMITAN MOURA VENIALGO Parte Ré: 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES IDs. 14816264 e 

15125302, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 5 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006749-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL TAVARES MARTUCCI (ADVOGADO(A))

FERTITOP FERTILIZANTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1006749-61.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 17.717,76; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL, 

TAXA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO]; Recuperando: Sim/Não; 

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

processo: Parte Autora: AUTOR(A): FERTITOP FERTILIZANTES LTDA - EPP 

Parte Ré: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente tem 

por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ID. 15024271, conforme despacho. 

OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º 

DA LEI 11.419/2006. SINOP , 5 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL 

DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELEFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004546-63.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

LUCIA ALONSO CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004546-63.2017.8.11.0015 AUTOR: 

LUCIA ALONSO CORREA RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LÚCIA 

ALONSO CORREA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando 

a indenização equivalente a 08 (oito) licenças prêmios, as quais não foram 

usufruídas, referentes aos quinquênios de 24/02/1975 a 23/02/1980 (03 

meses); 24/02/1980 a 23/02/1985 (03 meses); 24/02/1985 a 23/02/1990 

(01 mês) e 24/02/1990 a 23/02/1995 (01 mês). Aduz a inicial que a parte 

Autora “é funcionária pública estadual aposentada, e, protocolou em 

13.02.2013 sob o nº 59844/2013 pedido de indenização de licença prêmio 

junto à Secretaria Executiva do Núcleo Fazendário do Estado de Mato 

Grosso”, sendo a “autorização para seu respectivo pagamento não fora 

concedia, sob a alegação de que não existiria dotação orçamentária para 

tanto”. Discorreu sobre as deduções pretendidas neste Juízo, 

colacionando textos de leis, além de entendimentos jurisprudenciais. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo Requerido foi apresentada 

CONTESTAÇÃO arguindo, no mérito, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. IMPUGNAÇÃO rechaçando as exposições contestatórias 

do REQUERIDO. É o Relatório. Decido. Diante dos fatos e fundamentos 

jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os 

documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação 

probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por LÚCIA ALONSO CORREA em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando a indenização 

equivalente a 08 (oito) licenças prêmios, as quais não foram usufruídas, 

referentes aos quinquênios de 24/02/1975 a 23/02/1980 (03 meses); 

24/02/1980 a 23/02/1985 (03 meses); 24/02/1985 a 23/02/1990 (01 mês) e 

24/02/1990 a 23/02/1995 (01 mês). Constata-se, ao compulsar os autos, a 

existência de dois processos administrativos (Protocolo nº 59844/2013 de 

13/02/2013 e Protocolo nº 272990/2015 de 03/06/2015), os quais 

reconheceram o direito da parte Autora, tanto que foi determinado “o 

retorno dos autos ao órgão de origem para solicitar dotação orçamentária 

referente ao ano em exercício (2014)” (ID. 5879436 - Pág. 15), no entanto 

o pagamento das vantagens retroativas apenas não foi autorizado por 

ausência de dotação orçamentária (ID. 5879436 - Pág. 19). Além do mais, 

o argumento de que “o fato de não ter usufruído o benefício não redunda 

em direito à indenização e muito menos postular judicialmente o seu 

recebimento em pecúnia” não merece prosperar. É certo que as 

licenças-prêmios devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se 

encontra em atividade perante a Administração Pública, pois estas tem a 

finalidade de conferir ao servidor uma pausa necessária na sua atividade 

laborativa para que, ao retornar, possa este desempenhar as suas 

atribuições de forma eficiente. No entanto, se o servidor não as usufruiu 

durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra 

alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem 
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indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, eis que se encontra 

aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças-prêmios 

não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, sob 

pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido. 

Nesse sentido a JURISPRUDÊNCIA do C. STJ: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 

FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. 

CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE 

VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. É deficiente a 

fundamentação do Recurso Especial em que a alegação de ofensa ao art. 

535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata 

dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou 

obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. 2. A 

orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a 

conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, 

independentemente de requerimento administrativo, sob pena de 

configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso 

Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o 

acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau. (STJ - REsp 

1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) (sem destaque no original). Da mesma 

forma, eis o ENTENDIMENTO do E. TJMT: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA – FÉRIAS E LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS 

PELO SERVIDOR PÚBLICO QUANDO DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES – 

APOSENTADORIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – 

O MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA LICENÇA PRÊMIO E 

FÉRIAS NÃO GOZADAS É A PARTIR DO ATO DE APOSENTADORIA – 

PRELIMINAR AFASTADA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NA 

ESFERA ADMINISTRATIVA - DIREITO AO RECEBIMENTO DE TAIS DIREITOS 

NA FORMA DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA, SOB PENA DE 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO – RECURSO DE APELAÇÃO 

DESPROVIDO.1. Em se tratando de licença prêmio ou férias não gozadas, 

o termo inicial do prazo prescricional é a partir do ato de aposentadoria do 

servidor, posto que o servidor poderá gozar da referida licença e férias a 

qualquer tempo, enquanto estiver na atividade. Com o aposentadoria ou 

exoneração, tem-se o término da relação jurídica entre o servidor e a 

Administração Pública.2. Preliminar afastada.3. Ocorrência de 

reconhecimento jurídico do pedido, posto que a Administração Pública não 

se opôs, na esfera administrativa, aos pedidos da Apelada, ao contrário, 

os reconheceu.4. Se o servidor não usufruiu suas férias ou licenças 

prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta outra 

alternativa à Administração Pública a não ser tais direitos serem 

indenizados, ante à possibilidade fática de usufruí-las, posto que se 

encontra aposentado. É imperiosa a necessidade de indenizar as férias e 

licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava 

em atividade, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao 

direito adquirido.5. Recurso de Apelação desprovido. (Ap 74476/2017, 

DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/03/2018, Publicado no DJE 

25/04/2018) (sem destaque no original). Logo, considerando que o 

DIREITO POTESTATIVO de gozo à LICENÇA-PRÊMIO não exercida durante 

a atividade, CONVERTE-SE com a APOSENTADORIA, em DIREITO à 

INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA, tem-se como TERMO INICIAL para sua 

COBRANÇA a DATA de sua APOSENTADORIA, senão vejamos o disposto 

no DECRETO nº 1.229/2008 do ESTADO de MATO GROSSO: “Art. 3º. O 

cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão 

como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de 

atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou 

falecimento. Parágrafo único. Entende-se por valor-base o subsídio ou 

remuneração que será utilizado como referência aos cálculos das 

indenizações das férias e/ou licenças-prêmio, independente da data 

efetiva em que o servidor tenha adquirido estes direitos” (sem destaque 

no original). Logo, merece PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO da AUTORA. No 

que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA e aos JUROS MORATÓRIOS, em 

razão do julgamento do RE 870947, tema 810 do STF, de 20/09/2017 (Ata 

nº 27, de 20/09/2017. DJE nº 216, divulgado em 22/09/2017), em que se 

discutiu os índices de correção monetária e juros de mora a serem 

aplicados nos casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública, 

o plenário do STF decidiu por afastar o uso da Taxa Referencial (TR) como 

índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, em 

seu lugar o índice adotado foi o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), considerado mais adequado para recompor a perda do 

poder de compra. Na decisão em questão, a maioria dos Ministros 

reafirmaram seu entendimento contrário ao uso da TR para fim de 

correção monetária, eis que se trataria de índice prefixado e inadequado à 

recomposição da inflação, e votaram no sentido de dar parcial provimento 

para manter a concessão de benefício de prestação continuada atualizado 

monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data fixada na sentença. 

Quanto aos juros de mora incidentes sobre esses débitos, o julgamento 

manteve o uso do índice de remuneração da poupança, previsto no artigo 

1º-F da Lei n.º 9.494 de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela 

Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, a partir da citação válida. “Ex 

positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no 

sentido de RECONHECER o direito da parte REQUERENTE à indenização 

equivalente a 08 (oito) licenças prêmios, as quais não foram usufruídas, 

referentes aos quinquênios de 24/02/1975 a 23/02/1980 (03 meses); 

24/02/1980 a 23/02/1985 (03 meses); 24/02/1985 a 23/02/1990 (01 mês) e 

24/02/1990 a 23/02/1995 (01 mês), sendo pagamento das verbas 

respectivas a partir da data de sua aposentadoria, limitados aos 05 (cinco) 

anos anteriores ao ajuizamento da ação, bem como correção monetária 

utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde 

quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, 

de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 

9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, 

devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal. Por 

conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de 

MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015. DEIXO de 

CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS, conforme 

disposição do artigo 460 da CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas 

Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas 

autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM”. Ainda, DEIXO de CONDENAR, por ora, ao 

pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, eis que o percentual a ser 

aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado 

na liquidação deste “decisum”, nos termos previstos nos §2º, § 3º, incisos 

I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. Em não havendo 

interposição de recurso voluntário no prazo legal, e diante da inexistência 

de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação 

ou do direito controvertido, encaminhem-se os autos, nos termos do art. 

496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso para reexame necessário desta sentença. Às providências. 

Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267466 Nr: 8025-18.2016.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCELÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA, EUGÊNIO 

ERNESTO DESTRI, PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM, 

TEODORO MOREIRA LOPES, GESCINELDA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE PAIVA PINTO - 

OAB:6220

 Vistos etc.

 I - INTIME-SE o EXCEPTO para IMPUGNAR a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta às fls. 21-23, no prazo de 30 (trinta) dias, em 

analogia ao disposto no art. 17 da Lei nº 6.830/80;

 II - Após, INTIME-SE o EXCIPIENTE para MANIFESTAR, no prazo de 15 

(quinze) dias;

 III – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 199720 Nr: 2401-56.2014.811.0015

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EVARISTO GOUVEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JIVAGO BUDNY - 

OAB:11626/MT, PRISCILLA CAMARGO ROSEGUINI - OAB:11002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 138/151 e 162/165, 

o qual é TEMPESTIVO.

 Ressaltando que o Estado mesmo que devidamente ciente da apelação do 

requerido Município de Sinop não apresentou contrarrazão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 260754 Nr: 4141-78.2016.811.0015

 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: MARCELO LOPES FIGUEREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCP; e Prov. 

56/2007- CGJ-MT, encaminho estes autos ao setor de expedição de 

documentos, para que seja expedido intimação para manifestação do 

Requerente, em razão do recurso de Apelação de fls 173/291, o qual é 

TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 303617 Nr: 10563-35.2017.811.0015

 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: VALDERI INACIO BERNARDINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VOLMIR RUBIM - OAB:OAB/MT 

13.078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 51/62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 205637 Nr: 7487-08.2014.811.0015

 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: FERNANDO DA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILIPPE ZANDRARIN VILLELA 

MAGALHÃES - OAB:16244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 35/51.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 79555 Nr: 7843-81.2006.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANNAGAB COMÉRCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUÁRIO LTDA. - ME., MARTYNHA SILVA RODRIGUES, MANOY SILVA 

RODRIGUES, SIDIANE DEON, FABIANA SACON, MARTA BERNADETE 

SACON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA BEATRIZ CORREA DA 

COSTA S.  SOARES (Subprocuradora-Geral  F isca)  - 

OAB:Subprocuradora

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712/MT, IVAN COSER - OAB:MT/5915-B, VIVIANE MEIRA 

FERREIRA RODRIGUES - OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – CUMPRA-SE o “ITEM II” do DESPACHO de fls. 124, DETERMINANDO o 

seu CUMPRIMENTO no prazo mais exíguo possível;

 II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245214 Nr: 15256-33.2015.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. DE ARAUJO MELO & CIA LTDA. - ME, 

ANAPATRICIA CABRAL DE ARAUJO MELO, REINALDO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:9061/B

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da IMPUGNAÇÃO de fls. 29-39, INTIME-SE a parte EXECUTADA 

para MANIFESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias;

 II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 155508 Nr: 14010-75.2010.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCELEUZA ALVES SOARES- ME, 

DIRCELEUSA ALVES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA TAVARES DA SILVA 

OST - OAB:14698/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I - REITERO o DESPACHO de fls. 52, DETERMINANDO o seu 

CUMPRIMENTO no prazo mais exíguo possível;

 II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267466 Nr: 8025-18.2016.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCELÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA, EUGÊNIO 

ERNESTO DESTRI, PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM, 

TEODORO MOREIRA LOPES, GESCINELDA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE PAIVA PINTO - 

OAB:6220

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – CUMPRA-SE o “ITEM II” do DESPACHO de fls. 33, DETERMINANDO o 

seu CUMPRIMENTO no prazo mais exíguo possível;

 II – Decorrido o prazo, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

 Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 190195 Nr: 11647-13.2013.811.0015

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. A. JOSE RAMOS - ME, AURORA 

APARECIDA JOSÉ RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILENE MARIA DO CARMO 

BISSOLLI - OAB:17061/OBA/MT

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

 I – Diante da IMPUGNAÇÃO de fls. 32-37, INTIME-SE a parte EXECUTADA 

para MANIFESTAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias;

 II – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 267466 Nr: 8025-18.2016.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXCELÊNCIA DISTRIBUIDORA LTDA, EUGÊNIO 

ERNESTO DESTRI, PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM, 

TEODORO MOREIRA LOPES, GESCINELDA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE DE PAIVA PINTO - 

OAB:6220

 Vistos etc.

I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL contra a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente 

inscrita goza da presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 212, § 2º do CPC/2015.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 245214 Nr: 15256-33.2015.811.0015

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. DE ARAUJO MELO & CIA LTDA. - ME, 

ANAPATRICIA CABRAL DE ARAUJO MELO, REINALDO JOSÉ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO 

SIQUEIRA(Proc. Do Estado de MT) - OAB:MT 0000

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:9061/B

 Vistos etc.

 I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra 

a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005031-29.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & SOCREPPA LTDA - ME (REQUERENTE)

DIEGO LUCAS BECKER ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRO CLOVIS GALINDO (REQUERIDO)

MARCIA FONTES DE JESUS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 25/09/2018 10:45. Quarta-feira, 05 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010553-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO MACEDO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 25/09/2018 13:30. Quarta-feira, 05 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008878-73.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALECIO DIAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABET RODRIGUES DE OLIVEIRA GUIZELINI - ME (REQUERIDO)

ELIZABET RODRIGUES DE OLIVEIRA GUIZELINI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 25/09/2018 15:15. Quarta-feira, 05 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006729-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROZILDA ROCHA FERREIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste acerca da Certidão 15088078, mormente 

requerendo o que de direito. Quarta-feira, 5 de setembro de 2018. Karine 

Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012649-71.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MULT CARD CARTOES LTDA - EPP (REQUERENTE)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRO CAMPO - COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 25/09/2018 15:30. Quarta-feira, 05 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008893-42.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

ALECIO DIAS CAVALHEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. B. F. DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 25/09/2018 16:00. Quarta-feira, 05 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000391-51.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

GEOVANE DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 25/09/2018 16:15. Quarta-feira, 05 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011563-65.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE OLIVEIRA MATOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO LOUZADA CARPENA (ADVOGADO(A))

SPRINGER S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 8011563-65.2016.8.11.0015; Valor causa: R$ 1.149,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436). Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: CHRISTIANE 

OLIVEIRA MATOS Parte Ré: REQUERIDO: SPRINGER S.A. Senhor(a): 

REQUERIDO: SPRINGER S.A. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, 

na qualidade de REQUERIDO(A), nos termos do processo acima indicado, 

por todo o conteúdo do despacho ao final transcrito, ou cuja(a) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) desta carta, para fins de 

intimação da sentença. Despacho/Decisão: Vistos, etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. Compulsando os autos 

verifico que a parte Autora, requer a reconsideração da condenação em 

custas processuais, pugnando pela isenção por ser pobre na forma da lei. 

Pois bem. As condenações fixadas em sentença e em sede recursal 

permanecem SUSPENSAS, e somente podem ser executadas se, nos 

cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, o credor 

demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos 

que justificou a concessão da gratuidade, atentando-se para o disposto 

no art. 98, §3º, do CPC/15 e artigo 12 da Lei 1.060/50. Nesse sentido 

temos os seguintes julgados: Custas: condenação do beneficiário da 

justiça gratuita. O beneficiário da justiça gratuita, que sucumbe é 

condenado ao pagamento das custas, que, entretanto, só lhe serão 

exigidas, se até cinco anos contados da decisão final, puder satisfazê-las 

sem prejuízo do sustento próprio ou da família: incidência do artigo 12 da 

Lei 1.060/50, que não é incompatível com o artigo 5º, LXXIV, da 

Constituição." (RE 184.841, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 

21-3-95, DJ de 8-9-95). No mesmo: RE 495.498 – AgR, Relator Ministro 

Eros Grau, julgamento em 26-6-07, DJ de 17-8-07. A parte beneficiada 

pela Justiça gratuita, quando sucumbente, pode ser condenada ao 

pagamento dos honorários advocatícios, mas lhe é assegurada a 

suspensão do pagamento pelo prazo de cinco anos, se persistir a 

situação de pobreza, quando, então, a obrigação estará prescrita, se não 

houver, nesse período, a reversão (Lei 1.060/1950). Precedentes citados: 

REsp 743.149-MS, DJ 24/10/2005; REsp 874.681-BA, DJ 12/6/2008; REsp 

728.133-BA, DJ 30/10/2006; AgRg no Ag 725.605-RJ, DJ 27/3/2006, e 

REsp 594.131-SP, DJ 9/8/2004. REsp 1.082.376-RN, Rel. Min. Luiz Fux, 

julgado em 17/2/2009. Com efeito, e sob a luz dos argumentos acima 

destacados, DECIDO: Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos ante 

a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. . Assinado digitalmente TIAGO SOUZA 

NOGUEIRA DE ABREU Juiz de Direito SINOP, 25 de abril de 2018. 

Atenciosamente, DIELLY KARINE MORENO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, 

SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006293-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANO CHITOLINA & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 5 de setembro de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-18 EXCEÇÕES

Processo Número: 1004099-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE PIETRO BIASI (ADVOGADO(A))

BLOCO NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO 

LTDA - EPP (EXCEPTO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOHN LENNON DE SOUZA DOS SANTOS (EXCEPIENTE)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1004099-41.2018.8.11.0015. EXCEPTO: BLOCO NORTE INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - EPP EXCEPIENTE: JOHN 

LENNON DE SOUZA DOS SANTOS Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências SINOP, 4 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011228-46.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DOS REIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUARES DOMINGOS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011228-46.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: VANDERLEI DOS REIS 

EXECUTADO: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS Vistos, etc. Intime-se a 

parte AUTORA, para que no prazo de 05 (cinco) dias forneça endereço 

da Requerida, sob pena de extinção. Serve a presente como MANDADO, 

CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITÇÃO. 

Cumpra-se. As providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004388-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS DE ALMEIDA ALVES (ADVOGADO(A))

MARCELO RAMOS BRAGA (REQUERENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por DANOS 

MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros moratórios 

de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, do STJ). 

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 

9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao requerente 

para manifestar interesse na execução da sentença. Quedando-se inerte 

pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos com as devidas 

baixas e anotações.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006671-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI MATSUI (REQUERENTE)

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006671-04.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROSENI MATSUI REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O RECURSO INOMINADO; 

2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. Considerando que 

já houve apresentação das contrarrazões, ENCAMINHEM-SE os autos à E. 

Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 
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providências. SINOP, 4 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005720-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDER DE SOUZA (REQUERENTE)

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005720-73.2018.8.11.0015. REQUERENTE: ALEXANDER DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Diante da justificativa 

apresentada, defiro o pedido formulado pela autora, razão pela qual 

determino que seja designada nova data para audiência de conciliação. 

Intimem-se as partespartes, fazendo constar as advertências legais. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 4 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011389-56.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCONDES SIQUEIRA BRITO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA (ADVOGADO(A))

VIVO S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011389-56.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCONDES SIQUEIRA 

BRITO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. I – CUMPRA-SE conforme 

despacho já proferido em ID. 11202747; II – Em nada sendo requerido 

pelas partes, ARQUIVEM-SE os presentes autos, com as cautelas e 

anotações estilares. Às providências. Cumpra-se. SINOP, 4 de setembro 

de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002757-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA CIMITI DE ASSIS CERQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002757-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: FERNANDA CIMITI DE ASSIS CERQUEIRA Vistos, 

etc. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida não fora citada 

até a data hodierna, eis que a tentativa de citação via “A.R” restou 

infrutífera (ID. 13617941). Sendo assim, verifica-se que não está 

regularizada a triangulação processual, razão pela qual DETERMINO: I – 

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

aos autos o endereço atualizado ou dados suficientes que permita 

localizar a requerida para efetivação da citação/intimação, eis que consta 

nos autos o retorno do A.R como “endereço insuficiente”, bem como, 

requeira, ao final, o que entender de direito, sob pena de preclusão; II – 

Decorrido o prazo supra, certifique-se e concluso. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. SINOP, 4 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013518-34.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANA DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8013518-34.2016.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIANA DE SOUZA LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO O 

RECURSO INOMINADO; 2. Considerando a alteração processual ocorrida 

no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo 

relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício. 4. Considerando que já houve apresentação das contrarrazões, 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 5 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005722-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATON DLUGOKENSKI (REQUERENTE)

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005722-43.2018.8.11.0015. REQUERENTE: JHONATON DLUGOKENSKI 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos 

verifico que o comprovante de endereço juntado está em nome de terceiro 

razão porque intime-se o autor para que EMENDE A INICIAL, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntando o comprovante de endereço em seu nome, nos 

termos da Lei n° 6629/79, ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, 

juntando outro documento hábil à comprovação da residência (por 

exemplo, contrato de aluguel), uma vez que a comprovação da residência 

é essencial à aferição de competência do Juízo. Ademais, considerando 

que o autor justifica a ausência à audiência de conciliação argumentando 

exercer a profissão de caminhoneiro, contudo, na inicial consta em sua 

qualificação pessoal a profissão de auxiliar administrativo, determino que, 

no prazo acima fixado, o autor junte aos autos documentos que 

comprovem que o mesmo exerce a profissão de caminhoneiro, mormente 

contrato de trabalho/prestação de serviço, uma vez que menciona na 

petição de mov. id. n° 14242697, que irá se programar com a empresa 

para comparecimento à próxima audiência a ser designada. Com a juntada 

dos documentos, conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004193-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZA JESUS DE ALMEIDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 
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pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004202-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO PEREIRA BRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004220-69.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA LIMA DE CASTRO BRASIL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004235-38.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANI MARIA NERI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004237-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA GARCIA CAZELLA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004139-23.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA BEZERRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004239-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEKSON LUIZ SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 
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(quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004854-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GILSON LUIZ DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Vistos, etc. 1. CITE-SE a parte 

executada, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias; 2. Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado para, querendo, impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. 3. Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 

intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

Providências

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002161-79.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE ALESSANDRA DE MATOS SANTORELLI PISETTA 

(ADVOGADO(A))

GIOMARA FERREIRA DA MOTTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLINDO CHAGAS BOMFIM (ADVOGADO(A))

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ (ADVOGADO(A))

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

BELISSIMA FLOR CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1002161-79.2016.8.11.0015. REQUERENTE: GIOMARA FERREIRA DA 

MOTTA REQUERIDO: BELISSIMA FLOR CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 

- ME, PAGSEGURO INTERNET LTDA Vistos, etc. I. Em atenção ao pedido 

de início da fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a 

sentença proferida nos autos, sob pena de ter o montante da condenação 

acrescido de multa no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II. Ultrapassado o aludido 

prazo, com ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e 

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

manifeste requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III. 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005587-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVAIR FIABANE (REQUERENTE)

EVAIR FIABANE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1005587-65.2017.8.11.0015. REQUERENTE: EVAIR FIABANE REQUERIDO: 

AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. I - Em atenção ao pedido de início da 

fase de cumprimento de sentença, INTIME-SE o executado para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, cumpra voluntariamente a sentença proferida 

nos autos, sob pena de ter o montante da condenação acrescido de multa 

no percentual de 10%, nos termos do art. 523, § 1º, do Código de 

Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com 

ou sem manifestação do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o 

exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste 

requerendo o que de direito para prosseguimento do feito. III - 

Oportunamente tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012025-22.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAIME PRADELA (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO APRIGIO DE MELO FILHO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ARIOSMAR NERIS (ADVOGADO(A))

AYMORE (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8012025-22.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: JAIME PRADELA EXECUTADO: 

ANTONIO APRIGIO DE MELO FILHO Vistos, etc. I – Diante do POSTULADO 

de ID. 12533766, INTIME-SE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A (terceiro interessado), para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, MANIFESTE-SE conforme previamente aduzido pelo exequente, 

requerendo, ao final, o que entender de direito; II – Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, concluso para ulteriores deliberações. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se. SINOP, 5 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010563-35.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA TONETT GALIASSI SCHEID WEIRICH (ADVOGADO(A))

CINTIA MARY DUTRA BELINI (ADVOGADO(A))

VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES (ADVOGADO(A))

ABEL FONSECA MACEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO ROGERIO MARCAL (ADVOGADO(A))

AG - AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010563-35.2013.8.11.0015. EXEQUENTE: ABEL FONSECA MACEDO 

EXECUTADO: AG - AUTO PECAS LTDA - ME Vistos, etc. Dante do 

incidente de desconsideração da personalidade jurídica aportado em 

ID.11086263, CITEM-SE os sócios da empresa executada, consoante 

qualificação indicada pela parte exequente, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, se manifestem quanto ao pedido de DESCONSIDERAÇÃO 

DA PERSONALIDADE JURÍDICA; Ultrapassado o referido prazo, com ou 

sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e tornem os autos conclusos para 

deliberação. Serve o presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, 

OFÍCIO, CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010922-19.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAZULI ACESSORIOS DO VESTUARIO LTDA - ME (EXEQUENTE)

SAMIA ROBERTA SILVA PRADELA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TATIANA DA SILVA OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010922-19.2012.8.11.0015. EXEQUENTE: LAZULI ACESSORIOS DO 

VESTUARIO LTDA - ME EXECUTADO: TATIANA DA SILVA OLIVEIRA 

Vistos, etc. I – DEFIRO o pleito retro e desde já AUTORIZO/DETERMINO a 

EXPEDIÇÃO de CERTIDÃO de DÍVIDA, para as providências necessárias; II 

– Outrossim, INTIME-SE o exequente para conferir prosseguimento ao 

feito, requerendo no prazo de 10 (dez) dias, o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito; III – Decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação do exequente, façam-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001923-60.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA (ADVOGADO(A))

DEYVID DA SILVA E SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NET BRASILIA LTDA (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001923-60.2016.8.11.0015. REQUERENTE: DEYVID DA SILVA E SILVA 

REQUERIDO: NET BRASILIA LTDA Vistos etc. I – INTIME-SE o exequente 

para que, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo, o que entender de 

direito, sob pena de preclusão; II – Após, com ou sem manifestação, 

façam-me os autos concluso para ulteriores deliberações. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006900-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MULLER BORGES MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006900-61.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MULLER BORGES MACHADO 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. I - RECEBO O 

RECURSO INOMINADO; II - Considerando a alteração processual ocorrida 

no CPC, entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo 

relator, contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais 

impõe-se o ENCAMINHAMENTO do presente recurso NO SEU EFEITO 

DEVOLUTIVO a instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da 

Lei n.º 9.099/95, pois consoante entendimento das Turmas Recursais 

deste estado, o efeito suspensivo só deve ser concedido em situações 

excepcionais, e quando estão rigorosamente comprovados os requisitos 

da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; III - Caso tenha sido formulado pedido de 

justiça gratuita, consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se 

subsidiariamente a Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na 

TURMA RECURSAL realizar a análise acerca do deferimento ou não do 

benefício; IV - CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões 

e caso ainda não tenha sido apresentada INTIME-SE o recorrido para que 

as apresente no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 

9099/1995; V - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do recorrido, CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma 

Recursal deste Estado. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008939-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO VIEIRA SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 5 de setembro de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010353-64.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

T L FERREIRA - PRODUTOS FARMACEUTICOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAISE LIMA FERREIRA OAB - 024.820.581-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BELMIRIO MARCIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010353-64.2017.8.11.0015. REQUERENTE: T L FERREIRA - PRODUTOS 

FARMACEUTICOS - ME REPRESENTANTE: THAISE LIMA FERREIRA 

REQUERIDO: BELMIRIO MARCIO DE SOUZA Vistos, etc. Da análise atenta 

dos autos verifico que o requerido ainda não fora citado. Sendo assim, 

DEFIRO o pleito do requerente, no sentido de proceder à citação do 

requerido via oficial de justiça. À vista disso, DETERMINO: I - DESIGNE-SE 

NOVA DATA PARA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO conforme critérios e 

pauta deste Juizado. Após, expeça-se citação/intimação da parte 

requerida, a ser cumprida através de Oficial de Justiça, no endereço 

declinado na exordial, para comparecimento em audiência, fazendo 

constar as advertências legais em caso de falta injustificada; II - Restando 

negativa a diligência, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. III - Após, de tudo 

CERTIFICADO, concluso para deliberação. Sirva o presente como 

MANDANDO, OFÍCIO, CARTA PRECATÓRIA, CARTA DE 

INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010594-50.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ RAMOS GONCALVES (REQUERENTE)

JULIANA SEAWRIGHT GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTICAS SELF CARE EIRELI - ME (REQUERIDO)

ADALTON VITAL PEREIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8010594-50.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANDRE LUIZ RAMOS 

GONCALVES REQUERIDO: OTICAS SELF CARE EIRELI - ME Vistos, etc. I - 

Ante o retorno dos autos da Turma Recursal, INTIMEM-SE as partes para 

que se manifestem no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que de 

direito para prosseguimento do feito; II - Ultrapassado o aludido prazo, não 

havendo manifestação nos autos, CERTIFIQUE-SE e fica desde já 

autorizado o ARQUIVAMENTO do presente feito, sem prejuízo do eventual 

desarquivamento para execução do julgado, isto no prazo de 06 (seis) 

meses. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009404-40.2017.8.11.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 113 de 176



Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 5 de setembro de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008761-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL (ADVOGADO(A))

CAMILA EDUARDA LOBO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008761-82.2017.8.11.0015. REQUERENTE: CAMILA EDUARDA LOBO 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Considerando Id. 12334664. 

Intime-se a parte Autora para manifestação sobre o eventual pagamento, 

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

CERTIFIQUE-SE, volte-me os autos conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1010609-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN PRISCILA ZUCONELLI (ADVOGADO(A))

MARCELO DE DEUS DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TALISON RODRIGO RAMALHO SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1010609-07.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE DEUS DA 

SILVA - ME REQUERIDO: TALISON RODRIGO RAMALHO SILVA Vistos, 

etc. 1. Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de 

sentença, INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

cumpra voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); 2. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. 3. Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011737-45.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON BAROZZI (ADVOGADO(A))

JULIANA PAIXAO SANTA ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011737-45.2014.8.11.0015. REQUERENTE: JULIANA PAIXAO SANTA 

ROSA REQUERIDO: PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA Vistos 

etc. I – INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

MANIFESTE quanto aos documentos acostados aos autos, sobretudo 

quanto à decisão proferida pela 8ª Vara Cível do Foro da Comarca de 

Ribeirão Preto - SP, requerendo, ao final, o que entender de direito, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito; II – Após de tudo CERTIFICADO, 

tornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011667-62.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

JACIRA CECILIA COMANDOLLI (REQUERIDO)

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011667-62.2013.8.11.0015. REQUERENTE: NELSON JOSE DOS SANTOS 

REQUERIDO: JACIRA CECILIA COMANDOLLI, ANTONIO ALVES Vistos, etc. 

Em atenção ao postulado de mov. n.º 15158712 dos autos, verifico que a 

requerida JACIRA CECILIACOMANDOLLI ratifica que não tem interesse em 

celebrar acordo com o requerente, bem como, aduz ser desnecessário o 

seu comparecimento em audiência de conciliação. Posto isso, reporto-me 

a decisão já proferida em Id. 2276216 e DECIDO: 1. Na esteira das razões 

expostas em mov. n.º 15158712, bem como, considerando que a 

requerida já compareceu em audiência de conciliação designada nestes 

autos (mov. n.º 2276191), e ainda, contestou o pedido inicial em mov. n.º 

2276196, DEFIRO o pleito da requerida, consignando que não há 

necessidade da requerida JACIRA CECILIA COMANDOLLI comparecer em 

futura audiência de conciliação; 2. Quanto ao requerido ANTONIO ALVES, 

verifico que o mesmo não foi intimado acerca da solenidade designada, 

restando prejudicada a audiência marcada para o dia 06/09/2018 

16h00min, motivo pelo qual DETERMINO o CANCELAMENTO da aludida 

solenidade, visando não gerar maiores prejuízos às partes; 3. INTIME-SE a 

parte autora para que, no prazo de 05(cinco)dias, apresente impugnação 

à contestação apresentada pela requerida JACIRA CECILIA COMANDOLLI 

em mov. n.º 2276196, bem como, para que no mesmo prazo, indique o 

endereço atualizado do requerido ANTONIO ALVES para fins de citação e 

intimação, sob pena de preclusão e remessa dos autos ao localizador 

específico de sentença. 4. Oportunamente, concluso. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 265403 Nr: 6719-14.2016.811.0015

 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: RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVEIRA, JOCELAINE 

DA SILVA BARBOSA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVAN AURI BERTONCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCELAINE DA SILVA BARBOSA 

DE LIMA - OAB:16.619/O-MT, RONY PETERSON BARBOSA DE OLIVERA 

- OAB:MT/15.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVAN ÁURI BERTONCELLO - 

OAB:16.688

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos verifico que o querelado apresentou um Rol com 

oito testemunhas às fls. 57/59, entretanto, conforme decisão de fls. 283, 

nos termos do art. 34 da Lei 9099/95, o número de testemunhas no rito 

sumaríssimo é de no máximo 03, razão pela qual determino que seja o 
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querelado intimado, pelos meios mais céleres disponíveis, para que, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, reduza o número de testemunhas ao 

limite legal, sob pena de serem intimadas as 03 primeiras arroladas.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006140-15.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

LILIANE RANECO (ADVOGADO(A))

MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

MAISA ALVES DO CARMO (ADVOGADO(A))

I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME (REQUERIDO)

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1006140-15.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO DE ALMEIDA 

OLIVEIRA, RODRIGO ROSA DA SILVA REQUERIDO: PASSAREDO 

TRANSPORTES AEREOS LTDA, I. M. DE ALMEIDA EIRELI - ME Vistos, etc. I 

- Em atenção ao pedido de início da fase de cumprimento de sentença, 

INTIME-SE o executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra 

voluntariamente a sentença proferida nos autos, sob pena de ter o 

montante da condenação acrescido de multa no percentual de 10%, nos 

termos do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil (Lei n.º 

13.105/2015); II - Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação 

do executado, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste requerendo o que de direito para 

prosseguimento do feito. III - Oportunamente tornem os autos conclusos 

para deliberação. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Às providências. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008021-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

DIEGO LEMKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008021-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO LEMKE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Pelo petitório de ID. 

15158048 a parte requerente COMUNICA o NÃO CUMPRIMENTO da 

decisão interlocutória proferida por este Juízo em ID nº. 14799111. 

Transcrevo: “DEFIRO a tutela específica DETERMINANDO que a requerida 

EXCLUA o nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e ainda, ABSTENHA-SE de novamente negativar 

o nome do reclamante até ulterior deliberação deste Juízo”. Diante disso, 

DETERMINO: I - INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, CUMPRA a obrigação fixada na decisão interlocutória, sob 

pena de multa diária pelo descumprimento da obrigação no importe de R$ 

200,00 (duzentos) reais, nos termos do art. 536, §1º, do CPC/2015; II – 

Ademais, EXPEÇA-SE ofício ao SERASA, solicitando o cumprimento da 

decisão com URGÊNCIA; III – Por derradeiro, intimem-se as partes para 

comparecimento na audiência de conciliação agendada para o dia 

25/09/2018 às 09h45min, fazendo constar as advertências legais em caso 

de falta injustificada. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências. SINOP, 5 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008021-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEBAN RAFAEL BALDASSO ROMERO (ADVOGADO(A))

DIEGO LEMKE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1008021-90.2018.8.11.0015. REQUERENTE: DIEGO LEMKE REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. Pelo petitório de ID. 

15158048 a parte requerente COMUNICA o NÃO CUMPRIMENTO da 

decisão interlocutória proferida por este Juízo em ID nº. 14799111. 

Transcrevo: “DEFIRO a tutela específica DETERMINANDO que a requerida 

EXCLUA o nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, e ainda, ABSTENHA-SE de novamente negativar 

o nome do reclamante até ulterior deliberação deste Juízo”. Diante disso, 

DETERMINO: I - INTIME-SE a requerida para que, no prazo de 48 (quarenta 

e oito) horas, CUMPRA a obrigação fixada na decisão interlocutória, sob 

pena de multa diária pelo descumprimento da obrigação no importe de R$ 

200,00 (duzentos) reais, nos termos do art. 536, §1º, do CPC/2015; II – 

Ademais, EXPEÇA-SE ofício ao SERASA, solicitando o cumprimento da 

decisão com URGÊNCIA; III – Por derradeiro, intimem-se as partes para 

comparecimento na audiência de conciliação agendada para o dia 

25/09/2018 às 09h45min, fazendo constar as advertências legais em caso 

de falta injustificada. Cumpra-se, servindo a presente como CARTA 

PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. 

Expeça-se o necessário. Intime-se. Às providências. SINOP, 5 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007859-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO (ADVOGADO(A))

MARIA ALVES DE ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1007859-95.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARIA ALVES DE ALMEIDA 

DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, etc. Os autos me vieram em conclusão para análise de 

pedido de RECONSIDERAÇÃO da decisão de ID. 14706484 que concedeu 

TUTELA ESPECÍFICA, determinando que a requerida se abstivesse de 

realizar descontos na conta da autora, uma vez que demonstrados os 

requisitos autorizadores. De início, importa consignar que a Lei nº 9.099/95 

surgiu na intenção de desafogar a máquina judiciária, assumindo em seu 

tramite causas de menor complexidade, a fim de conferir efetividade e 

celeridade ao processo, conforme os princípios basilares que regem o 

Juizado (Art. 2º da Lei nº 9.099/95). Todavia, em que pese a ausência de 

previsão legal acerca do cabimento da tutela antecipada no âmbito do 

juizado especial cível, a jurisprudência dominante já considera 

perfeitamente cabível a sua aplicação, desde que preenchido os seus 

requisitos. A par do tema, já decidiu os tribunais pátrios: JUIZADO 

ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE DESDE QUE 

PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CPC. 

RECLAMAÇÃO PROVIDA. 1. A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA 

É PERFEITAMENTE POSSÍVEL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS, 

DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. 

2. RECLAMAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR 

DEFERIDA. 3. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” (TJ-DF 

- DVJ: 135351220098070001 DF 0013535-12.2009.807.0001, Relator: 

CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/04/2009, Primeira Turma 

Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., Data de 

Publicação: 15/05/2009, DJ-e Pág. 108). Nesse mesmo viés: MANDADO DE 

SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS 
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DA TUTELA NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMISSIBILIDADE. 

INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI 9.099/95 E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

LEGALIDADE DO ATO ATACADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA.” (TJPE - 

MANDADO DE SEGURANCA nº 00621/2007, Relator: Juiz - Abelardo 

Tadeu da Silva Santos, Órgão Julgador: 9a. Turma Recursal, Data do 

julgamento: 11/10/2007). Assim sendo, não se pode olvidar que o instituto 

da antecipação de tutela é compatível com o procedimento da lei 

específica dos juizados especiais cíveis, até porque, não há proibição 

expressa quanto a sua aplicação. Nesse diapasão, o enunciado 26 do 

FONAJE ainda dispõe que “São cabíveis a tutela acautelatória e a 

antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”. Portanto, em que pese a tese 

ventilada pelo requerido, INDEFIRO o pleito de reconsideração, eis que o 

tema já foi objeto de deliberação, sendo firmado o entendimento que a 

tutela antecipada é cabível nos Juizados Especiais. Sem mais delongas, 

AGUARDE-SE os autos em secretaria até o cumprimento da AUDIÊNCIA de 

CONCILIAÇÃO já designada. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 5 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010962-59.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MALUMA COMERCIO DE MOTO PECAS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

LURDES ELIANE DAL ZOT (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE ARANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8010962-59.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: MALUMA COMERCIO DE MOTO 

PECAS LTDA - EPP EXECUTADO: MARLENE ARANDA Vistos, etc. Trata-se 

de petitório formulado pelo exequente, requerendo a citação por edital do 

executado, uma vez frustradas as demais tentativas de citação. Pois bem. 

Decido. De início, cumpre considerar o enunciado n.º 37 do FONAJE, que 

dispõe a seguinte redação: ENUNCIADO 37 – Em exegese ao art. 53, § 4º, 

da Lei 9.099/1995, não se aplica ao processo de execução o disposto no 

art. 18, § 2º, da referida lei, sendo autorizados o arresto e a citação 

editalícia quando não encontrado o devedor, observados, no que couber, 

os arts. 653 e 654 do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, o artigo 

830, § 2.º, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 830. Se o oficial 

de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução. [...]. § 2º Incumbe ao exequente 

requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora 

certa. Pelo exposto, considerando que já houve tentativas de citação da 

parte executada por oficial de justiça, DEFIRO o postulado do exequente 

em ID. 10675656 e determino a EXPEDIÇÃO de EDITAL para CITAÇÃO da 

executada, devendo o mesmo ser afixado na sede do Juízo e publicado no 

DJE apenas uma vez com prazo máximo de 15 (quinze) dias. Conste, 

ainda, do edital, que não efetuado o pagamento ou a nomeação de bens à 

penhora no prazo de 03 (três) dias, proceder-se-á ao arresto de bens. 

Serve a presente como MANDADO, CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA 

DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 

5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013263-76.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (REQUERENTE)

LUCIANA DE BONA TSCHOPE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

CELIA ROSANA BEZERRA DIAS (ADVOGADO(A))

max nascimento de rezende (ADVOGADO(A))

B2W COMPANHIA DIGITAL (REQUERIDO)

DF COMERCIAL EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013263-76.2016.8.11.0015. REQUERENTE: LUCIANA DE BONA TSCHOPE 

REQUERIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL, DF COMERCIAL EIRELI - EPP 

Vistos, etc. I – Em análise detida dos autos, constato que a petição 

encartada pela exequente em Mov. 10707795 e alvará colacionado em Id. 

10707823 não dizem respeito ao presente feito, assim, deixo de 

analisá-los, cabendo à autora regularizar o pedido no processo correto. II 

– Outrossim, verifico que o executado procedeu com o adimplemento 

integral do débito, efetuando a transferência bancária do montante 

entabulado no acordo, consoante comprovante de mov. n.º 4906981 dos 

autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte 

Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo 

cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei 

n.º 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 5 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013026-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

ANGELO PAULO BALBINOT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENE DIEGO MIRANDA DE ABREU (ADVOGADO(A))

M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8013026-42.2016.8.11.0015. REQUERENTE: ANGELO PAULO BALBINOT 

REQUERIDO: M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 

da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos verifico que o executado 

procedeu com o adimplemento integral do débito, consoante comprovante 

de mov. n.º 12358813 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da 

obrigação imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase 

executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, 

DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro 

no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em face do 

disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada 

para, nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 

41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação ou recurso quanto a 

presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 

sem manifestação desta, o que deverá ser certificado pela Secretaria 

deste Juízo, e após observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo 

primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos valores constantes na 

Conta Única do tribunal, isto em favor do exequente. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA 

PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 5 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-54.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA FRIGERI JANDREY (ADVOGADO(A))

FLAVIO MARTINS DE QUADROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SINOP S.A (REQUERIDO)

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1001613-54.2016.8.11.0015. REQUERENTE: FLAVIO MARTINS DE 

QUADROS REQUERIDO: AGUAS DE SINOP S.A Vistos, etc. Ausente o 
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relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

14447608 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 5 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008322-71.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

PATRICIA BENITES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1008322-71.2017.8.11.0015. REQUERENTE: PATRICIA BENITES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, 

com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os 

autos verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do 

débito, consoante comprovante de mov. n.º 13393396 dos autos. Pois 

bem, havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida 

impõe-se a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da 

obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

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

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 5 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011742-96.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA BURATO (ADVOGADO(A))

CRISTIANE CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL (ADVOGADO(A))

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

8011742-96.2016.8.11.0015. REQUERENTE: CRISTIANE CARDOSO 

REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos, etc. Ausente o relatório, com 

fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Compulsando os autos 

verifico que o executado procedeu com o adimplemento integral do débito, 

consoante comprovante de mov. n.º 11170404 dos autos. Pois bem, 

havendo o cumprimento da obrigação imposta à parte Requerida impõe-se 

a extinção da fase executiva da demanda pelo cumprimento da obrigação. 

“Ex positis”, DECLARO EXTINTA A FASE DE CUMPRIMENTO DE 

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

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

INTIME-SE a parte executada para, nos termos do Provimento n. 68/2018 

do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, apresente impugnação 

ou recurso quanto a presente decisão, isto no prazo de 10(dez) dias. 

Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, o que deverá ser 

certificado pela Secretaria deste Juízo, e após observado o prazo previsto 

no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o competente ALVARÁ dos 

valores constantes na Conta Única do tribunal, isto em favor da 

exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se 

como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 5 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005374-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALDMIR BATISTA (REQUERENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 
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manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 

o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 5.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR como 

INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação efetivada em nome da 

autora, bem como, para CONDENAR a requerida a pagar a autora a 

quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por 

DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo INPC, e juros 

moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data (Súmula 362, 

do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser certificado, ao 

requerente para manifestar interesse na execução da sentença. 

Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes 

autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005378-62.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KERLEN CAETANO MORO (ADVOGADO(A))

RAFAEL ANTONIO HANAUER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, em que a autora insurge-se 

quanto a negativação mantida pela requerida em seu nome, discorrendo 

que desconhece os débitos apontados. A Reclamada não apresentou 

DEFESA. É a síntese do necessário, eis que, em sede de JEC o relatório é 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e 

Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso em apreço é hipótese 

que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do 

artigo 355 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. Diante da inexistência de nulidade ou preliminares a 

serem analisadas, passo ao exame do mérito. É incontroverso nos autos 

que autora fora negativada por suposto débito com a Reclamada. Portanto, 

o ponto controvertido da presente ação é desvendar se o apontamento 

fora indevido, bem como a possível responsabilização da requerida por tal 

conduta. A parte autora carreou junto a pet. inicial a consulta realizada no 

SPC/SERASA, na qual consta o apontamento do débito litigado. Verifico 

que a requerida quedou-se revel, não apontando justificativa para aludida 

restrição. Assim, não trouxe a reclamada qualquer comprovante do débito 

mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da prova, tendo em vista a 

hipossuficiência técnica do requerente, nos termos do art. 6º, inc. VIII da 

lei 8.078/90. Nesse sentido, destaque-se que “(...) Na colisão de um fato 

negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). Nesse viés, não resta outra alternativa 

senão reconhecer como indevida a manutenção do nome da autora nos 

cadastros de restrição ao crédito, devendo a requerida tomar todas as 

medidas pela efetiva exclusão. Nesta senda, o dano moral, decorre como 

corolário natural do ato ilícito praticado pela ré, o que restou sobejamente 

comprovado pelo autor, não carecendo, portanto, de outras provas. 

Nesse passo, à vista dos elementos probatórios constantes dos autos, 

restando provada a inserção indevida do nome da autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, não restam dúvidas de que tenha sofrido o aludido 

dano moral, devendo, por isso mesmo ser indenizado. Ademais, 

arrematando este entendimento, transcrevo o julgado da Turma Recursal 

de Mato Grosso, que em caso análogo assim se pronunciou: 

CONSUMIDOR - BANCO - DANO MORAL - DÍVIDA PAGA - MANUTENÇÃO 

DO NOME DO CONSUMIDOR NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE DÉBITOS PENDENTES - ÔNUS DA PROVA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - RESPONSABILIDADE 

CIVIL - DANO MORAL PURO - ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS - 

MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1 - Quitada a dívida, cabe 

ao credor o dever de solicitar o cancelamento do cadastro negativo. A 

manutenção indevida dos dados do cliente em cadastro de proteção ao 

crédito depois de quitado o acordo firmado entre as partes para baixa do 

débito, enseja indenização por dano moral. 2 - A parte Autora juntou aos 

autos documentos que embasam a sua pretensão e conferem 

verossimilhança aos seus argumentos. A ré, por sua vez, não logrou 

comprovar a regularidade das cobranças que efetuou. 3 - Na ausência de 

qualquer prova da ré, a verossimilhança das alegações da parte 

Autora-consumidora erige-se à certeza. 4 - Deficiência na prestação do 

serviço, passível de indenização por danos morais, prescindindo da 

comprovação do prejuízo. 5 - Na fixação da reparação por dano 

extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, sobretudo, às condições 

do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico lesado, e aos princípios 

da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar quantum que se preste à 

suficiente recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, 

enriquecimento sem causa da vítima. 6 - Majoração do quantum 

indenizatório fixado em sentença, em razão do caráter compensatório e 

punitivo da medida. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI, 

52/2012, DR. YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do 

Julgamento 26/06/2012, Data da publicação no DJE 26/07/2012) 

destacamos No tocante ao valor da condenação por dano moral, é 

baseado no prudente arbítrio judicial. Não existe um critério matemático ou 

uma tabela para a recompensa do dano sofrido, mas a paga deve 

representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar 
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o mal sofrido. E, de outro lado, de significar para o ofensor um efeito 

pedagógico no sentido de inibir reiteração de fatos como esse no futuro. O 

valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem 

causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Maria 

Amália de Figueiredo Pereira Alvarenga, tecendo comentários acerca do 

quantum da indenização do dano moral, assim leciona: “Na reparação do 

dano moral, o juiz determina, por eqüidade, levando em conta as 

circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que 

deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal 

equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e 

satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, 

constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma 

satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem 

ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar 

atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, 

diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.”[1] A dúplice natureza da 

indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio 

Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em seu Programa de 

Responsabilidade Civil[2]: “Como tenho sustentado em minhas Instituições 

de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão 

conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por 

haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas 

mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de 

lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 

espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, 

o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode 

amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da 

vingança”. Destarte, considerando todas as circunstâncias que 

envolveram os fatos, tenho que a quantia de R$ 3.000,00, se não 

consegue reverter a situação da parte autora ao “status quo ante”, pelo 

menos lhe proporciona uma compensação pela dor sofrida. Quanto ao 

pedido de repetição de indébito tenho que não assiste razão ao 

Requerente haja vista ser possível tal pedido apenas quando o Autor 

efetuou o pagamento de dívida indevida, in casu, não restou comprovado 

nos Autos a realização do pagamento da referida dívida. “Ex Positis”, 

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na inicial, para 

DECLARAR como INEXISTENTE o débito que deu azo à negativação 

efetivada em nome da autora, bem como, para CONDENAR a requerida a 

pagar a autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos a partir da presente data 

(Súmula 362, do STJ). Deixo de condenar as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Decorrido o prazo recursal, o que deverá ser 

certificado, ao requerente para manifestar interesse na execução da 

sentença. Quedando-se inerte pelo prazo de 06 (seis) meses, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005541-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ERIVAN VIEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c/c indenização por danos morais em face do encaminhamento do 

nome do requerente a órgão de restrição de crédito indevidamente. 

Devidamente citada, a reclamada apresentou contestação, aduzindo, 

primeiramente, que o presente feito deve ser extinto, ante a falta de 

interesse de agir da parte requerente. Alega ainda, que os valores 

cobrados são devidos, inexistindo, portanto, qualquer dano ou prejuízo 

capaz de ensejar o dever de indenizar. Requer a extinção do feito É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Tratando-se de matéria que independe de dilação 

probatória em audiência, passo a proferir julgamento antecipado da lide. 

Preliminarmente, quanto à falta de interesse de agir, verifico que melhor 

sorte não assiste à requerida, eis que, afigura-se como legítima a 

pretensão lançada na presente demanda. E ainda, qualquer lesão ou 

ameaça de lesão não será afastada do poder judiciário, sendo a parte que 

invoca merecedora de um provimento jurisdicional, sob pena de macular o 

preceito constitucional que garante o direito de ação. Por derradeiro, 

destaco o entendimento do festejado Doutrinador Humberto Theodoro 

Júnior, em sua obra Curso de Direito Processual Civil, que no mesmo 

sentido dispõe: “A parte, frente ao Estado-juiz, dispõe de um poder 

jurídico, que consiste na faculdade de obter a tutela para os próprios 

direitos ou interesses, quando lesados ou ameaçados, ou para obter a 

definição das situações jurídicas controvertidas. É o direito de ação, de 

natureza o publica, por referir-se a uma atividade pública, oficial, do 

Estado.” (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de 

Conhecimento, vol. I, 51ª edição, 2010, pag. 62) Quanto a procedência ou 

não do pedido, tenho que referida análise é feito no mérito da demanda, 

não podendo a parte valer-se de tais argumentos para afastar o 

provimento jurisdicional no caso em apreço. Uma vez rejeitada a preliminar 

suscitada, e por não haver arguição de demais preliminares, passo ao 

julgamento meritório. No mérito, analisando os autos entendo que a 

demanda prospera em parte. Verifico que a requerida limita-se a alegar a 

existência do débito motivo da inclusão do nome do autor nos cadastros 

de proteção ao crédito. Contudo, não trouxe a reclamada qualquer 

comprovante do débito mencionado, invertendo-se neste caso o ônus da 

prova, tendo em vista a hipossuficiência técnica do requerente, nos 

termos do art. 6º, inc. VIII da lei 8.078/90. Assim, limitar-se a informar a 

existência de possível dívida e deixando de juntar aos autos documentos 

hábeis a comprovar suas alegações, não livra a parte promovida de seu 

ônus probatório, principalmente por se tratar de fato negativo que o autor 

não pode provar (ausência de contratação), incidindo ainda o disposto no 

art. 6º, inc. VIII, da lei 8.078/90. Em outras palavras, “(...) Na colisão de um 

fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de 

prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo (...)”. (STJ - 5ª 

T. AgRg no Ag 1181737/MG. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. 

03/11/2009. DJe 30/11/2009). De outro norte, embora reste incontroverso 

a inexistência da dívida, nada justificando a inscrição/manutenção do 

nome do autor no rol de inadimplentes, verifico que o reclamante já 

possuía outra anotação em seu nome antes do registro impugnado nos 

presentes autos, incidindo, quanto aos danos morais, o teor da Súmula 

385, do STJ, no sentido de que “Da anotação irregular em cadastro de 

proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando 

preexistente legítima anotação, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

Com efeito, tenho que não merece prosperar os postulados danos morais, 

eis que, da análise da certidão aportada, verifica-se claramente a 

existência de demais anotações restritivas em nome do autor. “Ex positis”, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, declarando a 

inexistência do débito, bem como julgo improcedente o pedido de danos 

morais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, inc. I, do CPC. Sem custas ou despesas processuais, nos termos do 

artigo 55, da lei 9099/95. Transitada em julgado e não havendo 

requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 06 meses, 

arquivem-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007270-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RICARDO VIDAL FONSECA DE CASTRO REIS (EXECUTADO)

MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1007270-06.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN EXECUTADO: MARIA OLINDA PASSOLONGO CABRAL - ME, 

JOSE RICARDO VIDAL FONSECA DE CASTRO REIS Vistos, etc. Ressai 

dos autos que a parte requerente postula pela DESISTÊNCIA e extinção do 

feito (ID. 14470612). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. “Ex positis”, sem maiores 

delongas, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 
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parte requerente , em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, 

sem resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil e enunciado 90 do FONAJE. Sem 

custas ou despesas processuais. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE 

com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. Cumpra-se, servindo a 

presente como CARTA PRECATÓRIA, OFÍCIO, CARTA/MANDADO DE 

CITAÇÃO e/ou INTIMAÇÃO. Cumpra-se. Às providências. SINOP, 4 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009436-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

RONIVALDO CORREA MENEZES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1009436-45.2017.8.11.0015. REQUERENTE: RONIVALDO CORREA 

MENEZES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 

Compulsando os autos verifico que o executado procedeu com o 

adimplemento integral do débito, consoante comprovante de mov. n.º 

12939738 dos autos. Pois bem, havendo o cumprimento da obrigação 

imposta à parte Requerida impõe-se a extinção da fase executiva da 

demanda pelo cumprimento da obrigação. “Ex positis”, DECLARO EXTINTA 

A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com fulcro no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas e honorários advocatícios, em face do disposto no artigo 55 da 

Lei n.º 9.099/95. INTIME-SE a parte executada para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresente impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, sem manifestação desta, 

o que deverá ser certificado pela Secretaria deste Juízo, e após 

observado o prazo previsto no art. 1º, parágrafo primeiro, expeça-se o 

competente ALVARÁ dos valores constantes na Conta Única do tribunal, 

isto em favor do exequente. Após o trânsito em julgado, arquive-se e 

dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. SINOP, 5 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004141-90.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE ANDRADE CORONADO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004141-90.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: SIRLENE ANDRADE CORONADO 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por 

fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do 

acordo acostado nos autos. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os 

quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo firmado entre as partes, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 5 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004944-73.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL MARINGA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA SANTOS SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Processo: 

1004944-73.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: SOCIEDADE EDUCACIONAL 

MARINGA LTDA - EPP EXECUTADO: JOAO BATISTA SANTOS SOUZA 

Vistos, etc. Compulsando os autos verifico que as partes resolveram por 

fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a homologação do 

acordo acostado nos autos. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Da análise 

atenta constato que referido acordo fora pactuado em termos contra os 

quais não transponho óbice. Com efeito, HOMOLOGO por sentença o 

acordo firmado entre as partes, para que produza os seus efeitos 

jurídicos e legais, com arrimo no que dispõe o artigo 487, inciso III, do 

Código de Processo Civil e artigo 57 da Lei 9.099/95, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com julgamento de 

mérito. Sem custas ou despesas processuais (artigo 55, da Lei 9.099/95). 

Consigno que não há necessidade de intimação das partes da sentença 

homologatória de transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. 

Proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias. Publique-se. Cumpra-se. SINOP, 5 de setembro de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001808-39.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MOURA FRANCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Trata-se de demanda em fase de 

cumprimento de sentença na qual a parte Executada, SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA, foi condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil 

reais) corrigidos monetariamente pelo INPC e com incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês, ambos a partir da data da prolação da 

sentença em 24.04.2017 (id nº 6592479) a qual transitou em julgado, 

conforme certidão de id nº 11274322 e 11274323, para ambas as partes. 

Em 07.12.2017 (id nº 11034115) aportou nos autos manifestação da parte 

Executada noticiando que havia promovido o depósito volutário da 

condenação, em momentos distintos, em que pese não tenha comunicado 

previamente este Juízo. Primeiramente, em 25.05.2017 procedeu com o 

depósito judicial do valor de R$ 3.030,57 (id nº 11034125); a seguir, em 

05.12.2017 procedeu com o depósito judicial do valor de R$ 3.519,09 (id nº 

11034135); porém, compulsando os autos, na decisão que extinguiu o 

cumprimento de sentença (id nº 13437441) não se atentou pela 

duplicidade de depósitos efetivados pela parte Executada. É o relato do 

necessário. Fundamento e decido. Incontroverso nos autos que a parte 

Executada, adimpliu voluntariamente o pagamento da condenação ainda 

em 25.05.2017 e, atentando-se as princípios norteadores da Justiça, 

impõe-se a manutenção parcial da sentença proferida no id nº 13437441, 

contudo, especificando que seja liberado em benefício da parte 

EXEQUENTE, os valores depositados no id nº 11034125 e liberados em 

benefício da parte EXECUTADA os valores depositados no id nº 11034135 

como forma de evitar-se o enriquecimento ilícito de quaisquer das partes. 

Diante do expostos, REVOGO em parte a decisão de id nº 13437441, para 

DETERMINAR, uma vez que já certificado o decurso do prazo estabelecido 

no Provimento nº 68/2018 do CNJ, a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ em favor da 

parte Exequente, MARCELO MOURA FRANCO, dos valores depositados 

no id nº 11034125, conforme dados bancários informados no id nº 

10646748; bem como a EXPEDIÇÃO de ALVARÁ em favor da parte 
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Executada, SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA, dos valores depositados no id 

nº 11034135, conforme dados bancários informados no id nº 11034115. 

Isto posto, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. art. 924, II do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito 

com as baixas de praxe. Cumpra-se. Às providências. Intime-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005285-02.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

RODRIGO LEMES DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda em virtude de 

incompetência territorial. Não havendo portanto qualquer indício de 

litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, DECLARO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002105-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

EVERTON ENRIQUE DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS (ADVOGADO(A))

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no termo de id nº 14206389. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: 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; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007216-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

CLAUDEMIR WILHELMM (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no termo de id nº 14206389. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: 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; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007217-25.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR WILHELMM (REQUERENTE)

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no termo de id nº 14206389. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: 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; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007149-75.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ANTONIO DE SOUZA FEJOLLI (REQUERENTE)

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no termo de id nº 14206389. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: 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; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007209-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

PATRICIA OLIVEIRA ANDRADE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no termo de id nº 14206389. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: 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; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 
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partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007261-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR MARCOS CRIPA (REQUERENTE)

ROMILDO SERGIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON KELM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no termo de id nº 14206389. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 

9.099/95: 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; Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude do exposto no 

artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte Requerente em 

arcar com as custas processuais, em observância ao Enunciado 28 do 

FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência concedida no presente 

feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005280-77.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAKELINE VOGT DOS SANTOS (REQUERENTE)

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada no momento da distribuição da demanda. Estabelece o art. 51, I da 

Lei nº 9.099/95: 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; Conforme ata de audiência a patrona da parte 

Requerente postulou pela concessão de prazo para apresentar 

justificativa. Todavia, em que pese seus argumentos estes não podem ser 

acolhidos. Em tal situação há uma clara distinção entre a justificativa da 

ausência e a comprovação desta. A justificativa, ou seja, o motivo que 

ensejou a ausência na solenidade sempre será pretério, motivo pelo qual, 

deveria a parte Requerente, desde logo fazer constar na ata qual teria 

sido a causa impeditiva de seu comparecimento, postulando tão somente, 

se fosse o caso, pela concessão de prazo para trazer aos autos a 

documentação comprobatória da justificativa ofertada. Porém, no presente 

caso, infere-se que antes da audiência de conciliação esta já estava 

ciente de sua ausência e sequer, no momento em que se manifestou nos 

autos, informou qual o motivo. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; todavia, CONDENO a parte 

Requerente em arcar com as custas processuais, em observância ao 

Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO eventual Tutela de Urgência 

concedida no presente feito. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004678-86.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DORA SOUSA (REQUERENTE)

PAULO MORELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO DOS SANTOS ANJOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008643-09.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. PEREIRA COMERCIO DE ACESSORIOS - ME (REQUERENTE)

ANDRESSA CORREA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO HOFFMANN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 311532 Nr: 15533-78.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO MINA DA SILVA BORGES, FERNANDA 

MARQUES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCINEIDE APARECIDA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT 17329-0, JOYCE EMANUELLE RIBEIRO - 

OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOYCE EMANUELLE 

RIBEIRO, para devolução dos autos nº 15533-78.2017.811.0015, Protocolo 

311532, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 291499 Nr: 3226-92.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDA, WQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY CHAMOS DE ARRUDA 

- OAB:

 Outrossim, considerando demonstrada a necessidade de deslocamento 

do réu para exercer sua função profissional para os municípios acima 

mencionados, desde já autorizo o réu Weider a ausentar-se da comarca 

onde irá residir e deslocar-se até as cidades acima declinados somente 

quando necessário para cumprimento de diligências referente ao exercício 

de sua profissão.Em tempo, após a juntada aos autos do comprovante de 

residência do acusado na cidade de Jaciara/MT, determino a expedição de 

carta precatória para o citado juízo com a finalidade de fiscalizar a medida 

cautelar descrita no item “a” imposta ao réu na decisão de fl. 

939.Notifique-se o Ministério Público e a Defesa.Após, cumpra-se a 

decisão de fl. 1.111, encaminhando-se os autos à Defensoria Pública para 

apresentação de resposta à acusação em favor do réu Willian.Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 191033 Nr: 12666-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, ROSYMEIRE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JACYNTO DE ARAUJO 

- OAB:253.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Certifico que, dei cumprimento à determinação de fls. 234 habilitando a Srª 

ROSYMEIRE FERREIRA como assistente de acusação no sistema apolo, 

outrossim, nos termos do que dispõe o Art. 701, inc. XVII e XVIII, art. 702 

todos da CNGC, impulsiono estes Autos para intimá-la por meio de seu 

advogado Dr. REINALDO JACYNTO DE ARAÚJO para que se manifeste 

para fins do art. 271 do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 191033 Nr: 12666-54.2013.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, ROSYMEIRE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELSON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO JACYNTO DE ARAUJO 

- OAB:253.135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Vistos,

Trata-se de pedido de admissão de assistente de acusação formulado 

pela genitora da vítima, Sra. Rosymeire Ferreira através de seu procurador 

Dr. Reinaldo Jacyntho de Araújo (fl. 222).

O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido, conforme 

parecer retro.

Pois bem.

Analisando o presente feito, não vislumbro no caso concreto impedimento 

legal para a admissão do assistente, razão pela qual defiro o pedido 

formulado e admito a habilitação do assistente de acusação 

supramencionado.

Intime-se o assistente para que se manifeste para fins do artigo 271 do 

Código de Processo Penal, bem como para os próximos atos que se 

seguirem.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305236 Nr: 11689-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI TEIXEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NOEMI TEIXEIRA DA COSTA, Cpf: 

01291350110, Rg: 1626621-8, Filiação: Maria Oliveira da Costa e 

Leobaldino Teixeira, data de nascimento: 23/09/1978, natural de 

Vizinhos-PR, convivente, secretaria, s.gerais, do lar, cuid.idoso, Telefone 

9634-4040-9971-8340. 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.

Despacho: Inquérito Policial - Código Apolo 305236Indiciada: Noemi 

Teixeira da CostaVistos.Encontrando-se presentes os indícios da autoria e 

da materialidade, recebo a denúncia, em todos os seus termos e para 

todos os efeitos legais, contra Noemi Teixeira da Costa, qualificada nos 

autos, como incursa nas penas dos artigos 306 c/c artigo 298, inciso III, 

ambos da Lei n. 9.503/97 e artigo 331, do Código Penal, em concurso 

material de crimes (CP, artigo 69). Encaminhe-se o presente inquérito 

policial ao cartório distribuidor, a fim de ser convertido em ação 

penal.Cite-se a acusada para oferecer resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), momento em que poderá 

arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, oferecer 

documentos e justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas (CPP, artigo 396-A).Diante do disposto no artigo 

1.373, §3º da CNGC/MT, determino que o senhor Oficial de Justiça indague 

a acusada se pretende constituir advogado ou que lhe seja nomeado um 

defensor público, fazendo-se necessário constar na certidão esta 

informação.Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído, ou 

havendo a informação acima citada, no sentido de que a acusada não 

tenha condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, 

nomeio, desde já, o nobre Defensor Público, que terá outros dez (10) dias 

para tal mister. Com a certidão, a intimação do nobre Defensor Público 

deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.Na 

sequência, junte-se FAC desta Comarca e cumpra-se a Ordem de Serviço 

nº 01/2013-GAB-2ª VCS e dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

se manifestar quanto ao disposto no artigo 89 da Lei n. 9.099/95. 

Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia.Proceda-se com a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC).Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.Sinop, 11 de dezembro 

de 2017. Débora Roberta Pain Caldas 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, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 09 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 305317 Nr: 11762-92.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID TEIXEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DEIVID TEIXEIRA RODRIGUES, Cpf: 

05523949124, Rg: 26029774, Filiação: Marivane Teixeira Lima e Claudeci 

Rodrigues, data de nascimento: 25/12/1996, brasileiro(a), natural de 

Peixoto de Azevedo-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), 
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qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Inquérito Policial - Código Apolo 305317Indiciado: Deivid 

Teixeira RodriguesVistos.Encontrando-se presentes os indícios da autoria 

e da materialidade, recebo a denúncia, em todos os seus termos e para 

todos os efeitos legais, contra Deivid Teixeira Rodrigues, qualificado nos 

autos, como incurso nas penas dos artigos 306 c/c artigo 298, inciso III, 

ambos da Lei n. 9.503/97 Encaminhe-se o presente inquérito policial ao 

cartório distribuidor, a fim de ser convertido em ação penal.Cite-se o 

acusado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias (CPP, artigo 396), momento em que poderá arguir preliminares e 

alegar o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e 

justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (CPP, artigo 396-A).Diante do disposto no artigo 1.373, §3º 

da CNGC/MT, determino que o senhor Oficial de Justiça indague o acusado 

se pretende constituir advogado ou que lhe seja nomeado um defensor 

público, fazendo-se necessário constar na certidão esta informação.Em 

não sendo ofertada a defesa por advogado constituído, ou havendo a 

informação acima citada, no sentido de que o acusado não tenha 

condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, 

nomeio, desde já, o nobre Defensor Público, que terá outros dez (10) dias 

para tal mister. Com a certidão, a intimação do nobre Defensor Público 

deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.Na 

sequência, junte-se FAC desta Comarca e cumpra-se a Ordem de Serviço 

nº 01/2013-GAB-2ª VCS e dê-se vista dos autos ao Ministério Público para 

se manifestar quanto ao disposto no artigo 89 da Lei n. 9.099/95. 

Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia.Proceda-se com a alimentação do 

banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais 

(SINIC).Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se.Sinop, 11 de dezembro 

de 2017. Débora Roberta Pain Caldas 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, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 09 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199324 Nr: 2067-22.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): KEULY CONRADO DA SILVA, Cpf: 

01725347121, Rg: 2400528-2, Filiação: Sonia Conrado da Silva, data de 

nascimento: 24/11/1985, brasileiro(a), natural de Peixoto de Azevedo-MT, 

solteiro(a), carpinteiro. 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: Inquérito Policial - Código Apolo 199324Indiciado: Keuly 

Conrado da SilvaVistos.Processem-se os autos em Segredo de Justiça, 

nos termos do artigo 234-B do Código Penal. Encontrando-se presentes os 

indícios da autoria e da materialidade, recebo a denúncia em todos os 

seus termos e para todos os efeitos legais, contra Keuly Conrado da Silva, 

qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 217-A, do Código 

Penal.Encaminhe-se o presente inquérito policial ao cartório distribuidor, a 

fim de ser convertido em ação penal.Cite-se o acusado, por carta 

precatória (fl. 39), para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias (CPP, artigo 396), momento em que poderá arguir 

preliminares e alegar o que interessa à sua defesa, oferecer documentos 

e justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e arrolar 

testemunhas (CPP, Artigo 396-A).Diante do Provimento n. 30/2008 – CGJ, 

determino que o senhor Oficial de Justiça indague ao acusado se pretende 

constituir advogado ou que lhe seja nomeado um defensor público ou 

dativo, fazendo-se necessário constar na certidão esta informação.Em 

não sendo ofertada a defesa por advogado constituído, ou havendo a 

informação acima citada, no sentido de que o acusado não tenha 

condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, 

nomeio, desde já, o nobre Defensor Público, que terá outros dez (10) dias 

para tal mister. Com a certidão, a intimação do nobre Defensor Público 

deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.Na 

sequência, conclusos para analisar a incidência de algum dos incisos do 

artigo 397 do CPP ou designar audiência de instrução e julgamento. 

Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia.Junte-se FAC desta Comarca e 

cumpra-se a Ordem de Serviço nº 01/2013-GAB-2ª VCS.Proceda-se com 

a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações 

Criminais (SINIC).Notifique-se o Ministério Público. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA.Sinop, 11 de julho de 2016.Débora Roberta Pain Caldas 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, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 09 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 224617 Nr: 2529-42.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASAFE DANIEL DE ALMEIDA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEIDE APARECIDA DAPPER 

SANTANA - OAB:19983-MT, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - 

OAB:OAB/MT 19.234/0

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ASAFE DANIEL DE ALMEIDA CARDOSO, 

Cpf: 02174130211, Rg: 6930970, Filiação: Maria Nacirete Almeida Cardoso, 

data de nascimento: 06/01/1995, brasileiro(a), natural de Santarém-PA, 

solteiro(a), serviços gerais. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado a comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, a fim de ser restituído 

dos bens apreendidos nestes autos. Cientificando-o de que o não 

comparecimento no prazo de 90 (noventa dias), os bens serão doados 

acaso uteis ou destruídos acaso inutilizáveis.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 09 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 316907 Nr: 876-97.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JOSÉ MAURO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PAULI GONÇALVES - 

OAB:14286/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IPCD – Código Apolo 316907

Pedido de restituição de arma

Vistos.

Trata-se de pedido formulado por José Mauro de Moraes, por intermédio 

de advogado, de restituição de uma arma de fogo tipo PISTOLA, marca 

TAURUS, modelo 58S, calibre .380, número de série KHE 06524, número 

sigma 896373, apreendida durante a sua prisão nos autos em apenso 

(Código Apolo 173798).

Juntou documentos às fls. 04/09.
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O Ministério Público, à fl. 10, se manifestou pelo deferimento do pedido.

Vieram os autos conclusos.

É a síntese dos fatos. Fundamento e DECIDO.

O pedido foi regularmente processado, com vista ao representante 

ministerial, nos termos do artigo 120, § 3.º, do Código de Processo Penal.

Compulsando os autos, verifico ser o caso de procedência do pedido, com 

a consequente restituição da arma de fogo ao requerente, haja vista a 

juntada de documento hábil à comprovação de sua propriedade (fl. 07).

Posto isso, julgo procedente o pedido e determino à Senhora Gestora 

Judiciária que, com as cautelas de praxe, providencie o necessário para a 

devida restituição da arma de fogo tipo PISTOLA, marca TAURUS, modelo 

58S, calibre .380, número de série KHE 06524, número sigma 896373 

(apreendida nos autos principais) ao requerente, juntando recibo nestes 

autos e nos autos principais.

Junte-se cópia desta decisão nos autos Código Apolo 173798.

Intimem-se o requerente sobre o teor desta decisão, por intermédio de seu 

advogado.

Notifique-se o Ministério Público.

Dispensado o registro, nos termos §4º artigo 317 da CNGC.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 03 de setembro de 2018.

Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 290214 Nr: 2426-64.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LUIZ BARTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR PEDRO MENEGALI - 

OAB:17.241-MT

 Conforme determinado em audiência INTIMO o advgado de Defesa, para, 

no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, apresentar suas alegações finais em 

forma de memorais.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 328121 Nr: 8226-39.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILENE TEODORO DE JESUS, JOSELIM 

RIBEIRO SARATE, ELISMAR TEODORO MENDES, ELIENE TEODORO 

MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597, WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:24202/O

 Preenchidos os requisitos do artigo 41 do CPP, recebo a denúncia 

oferecida pelo Ministério Público em 15.6.2018 (fls. 04/05), com o 

aditamento apresentado em 29.6.2018 (fls. 114/118), dando os 

denunciados como incursos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 

c.c. 29 do Código Penal.

Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para 

04.10.2018 (quinta-feira), às 16:00 horas.

Depreque-se o interrogatório das rés Edilene Teodoro de Jesus e Elismar 

Teodoro Mendes, presas em Colíder/MT e Cuiabá/MT, respectivamente (f. 

194v).

Intimem-se as testemunhas policiais civis, observando-se o disposto no 

artigo 980, § 1º da CNGCGJ e requisite-se a testemunha Adalberto Simão 

Bremm Ruckhaber, preso na penitenciária local (pedido de prisão 

temporária Cód. 335527).

Intimem-se o Ministério Público e os réus soltos, observando-se o disposto 

nos artigos 351 e 370, "caput", e § 4º, do CPP.

Às providências, com urgência, por tratar-se de processo com rés 

presas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 333620 Nr: 11844-89.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DA SILVA SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA AUGUSTA BOTTEGA 

- OAB:OAB/MT 22.100-O

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição da 

testemunha Angelo Correia Pimentel para 16.10.2018 (terça-feira) às 

15:00 horas, devendo ser intimada pessoalmente, por mandado, mercê 

dos arts. 351 e 370 do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem.

 Intimem-se o Ministério Público, a advogada dativa nomeada (f. 11) e a 

Defensoria Pública.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 328942 Nr: 8776-34.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO MARTINS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA SANTOS 

SOUZA - OAB:MT-22806/O

 Em cumprimento à ordem deprecada, designo audiência de inquirição da 

testemunha Raul Pereira para 04.10.2018 (quinta-feira) às 15:00 horas, 

devendo ser intimado pessoalmente, por mandado, mercê dos arts. 351 e 

370 do CPP.

Comunique-se ao Juízo de origem.

 Intimem-se o Ministério Público e o advogado constituído (f. 09).

Cumpra-se.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 206581 Nr: 8213-79.2014.811.0015

 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: EA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSD, VKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO GOULART BACHA 

BUSTAMANTE - OAB:19.656/E, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDEMIR NARDIN - 

OAB:9511

 INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestem-se nos autos, formulando os requerimentos que entenderem 

cabíveis, sob pena de extinção do feito.

Comarca de Várzea Grande

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.º 188/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando o teor do e-mail enviado pelo Exmo. Sr. Dr. Rogério Moacir 

Tortato, Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal, datado de 28.8.218.

 RESOLVE:

 Art. 1º - NOMEAR a senhora MICHELLE SADOVSKI BITTENCOURT, para 

exercer as funções do cargo em comissão de Assessora de Gabinete II, 

do Juízo da 3ª Vara Criminal, com efeitos a partir da data da assinatura do 

termo de posse e compromisso e entrada em exercício, que deverá ser 

editado e assinado após a publicação desta.
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 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 4 de setembro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 187/2018/RH

O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

Considerando o teor do Ofício n.º 28/2018-GAB, datado de 17.8.2018, 

subscrito pelo Exmo. Sr. Dr. Luis Augusto Veras Gadelha.

 RESOLVE:

 Art. 1º - NOMEAR a senhora GISLENE CAPOROSSI AMUI, para exercer as 

funções do cargo em comissão de Assessora de Gabinete I, do Juízo da 

5ª Vara Criminal, com efeitos a partir da data da assinatura do termo de 

posse e compromisso e entrada em exercício, que deverá ser editado e 

assinado após a publicação desta.

 Publique-se. Remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça.

Várzea Grande, 4 de setembro de 2018.

 JONES GATTASS DIAS

Juiz de Direito Diretor do Foro

PORTARIA N.º 186/2018/RH

 O doutor JONES GATTASS DIAS, Juiz de Direito Diretor do Foro, da 

Comarca de Várzea Grande Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais;

 Considerando o teor do e-mail datado de 28.8.2018 enviado pelo Exmo. 

Sr. Dr. Moacir Rogério Tortato Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal.

 RESOLVE:

 Art. 1º - EXONERAR a servidora KARLA CAROLINE MORAES, matrícula 

28827, do cargo em comissão de Assessora de Gabinete II do Juízo da 3ª 

Vara Criminal.

 Art. 2º - NOMEAR a servidora KARLA CAROLINE MORAES, matrícula 

28827, no cargo em comissão de Assessora de Gabinete I da 3ª Vara 

Criminal com efeitos a partir da data da assinatura do Termo de Posse e 

Compromisso e Entrada em Exercício, que deverá ser editado e assinado 

após a publicação desta.

 Publique-se. Remeta-se cópia ao Departamento de RH do Tribunal de 

Justiça.

 Várzea Grande, 4 de setembro de 2018.

 Jones Gattass Dias

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 549325 Nr: 14688-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: FRANCIANE FERREIRA COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:23610/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Feitas essas considerações, AUTORIZO a emissão do segundo traslado 

da Procuração Pública lavrada no livro nº 134, às fls. 252, outorgante: 

José Roberto Delgado e Outorgado: Marcia Helena Pioto, do Cartório do 2º 

Ofício de Várzea Grande-MT, objeto da Nota de Devolução nº 0748/2018. 

P.R. Intimem-se. Ciência ao MPE. Após, arquivem-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

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

Processo Número: 1003625-12.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. A. D. S. (AUTOR(A))

L. C. S. F. (ADVOGADO(A))

O. B. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. A. D. C. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

VISTOS. I- Processe-se em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso II). 

II- Arbitro os alimentos provisórios no valor de 30% do salário mínimo, 

devidos a partir da citação, devendo ser pago, todo dia 10 de cada mês, e 

creditado na conta bancária a ser indicada nos autos (Lei n.º 5.478/68, 

artigo 4º). III- Indique a parte autora conta para depósito dos alimentos. IV- 

Cite-se o requerido, no endereço constante na inicial, intimando-o, no 

mesmo ato, para audiência de conciliação/mediação que designo para o 

dia 23/10/2018 às 14:00 horas, nos termos do art. 695, do CPC/2015. 

Intime(m)-se. V- Saliento que o mandado de citação conterá apenas os 

dados necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia 

da petição inicial, assegurado ao requerido o direito de examinar seu 

conteúdo a qualquer tempo (art. 695, §1º, do CPC/2015). VI- Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º e §9º, ambos 

do art. 334, do CPC/2015. VII- Não havendo a composição ou não 

comparecendo qualquer das partes, a partir da data da audiência terá 

início automático o prazo de 15 dias para contestação, nos termos do art. 

335, I, do CPC/2015. VIII- Concedo os benefícios da Assistência Judiciária 

Gratuita, nos termos do artigo 99, § 3º do CPC/2015. IX- Notifique-se o 

Ministério Público. X- Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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

Processo Número: 1005008-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIELLA OTAVIANA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

LUIZ AUGUSTO FARSULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO MARTINS COSTA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. A audiência restou prejudicada ante a ausência da parte requerida. 

Objetivando o prosseguimento do feito, defiro o pedido de citação por hora 

certa tendo em vista a certidão (id:14298336), na forma do artigo 252,253 

e 254 do CPC, e redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 

03/10/2018 ás 15:30 horas. Adote Sr. Gestor as providencias pertinentes. 

Saem os presentes devidamente intimados. Cite-se o requerido na forma 

do artigo 252,253 e 254 do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006510-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO PULQUERIO (REQUERENTE)

JEFERSON SILVA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

JOCIMARIA CURVO DO ESPIRITO SANTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Designo nova data de audiência de instrução e julgamento para o 

dia 16 de outubro de 2018 às 14:00 horas, onde as testemunhas 

comparecerão independentemente de intimação. Adote senhor Gestor as 

providencias pertinentes. Desta audiência saem às partes devidamente 

intimadas e cientificadas.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 374391 Nr: 22598-71.2014.811.0002

 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: GADSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 
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OAB:OAB/MT15.348, RAFAEL DA CRUZ MESTRE - OAB:1737-2

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTHIANNE NIGRO PIMENTA 

- OAB:OAB/MT 6674

 Certifico que, decorreu o prazo de suspensão conforme requerido em 

audiência. Pelo exposto, intimo a parte requerida a se manifestar no prazo 

legal, tendo em vista que a Autora já se manifestou (fls.131/135).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 339932 Nr: 7906-67.2014.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLNIC, SNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR NEVES DOS SANTOS 

- OAB:19603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6.666/MT

 Certifico que, em face da impugnação apresentada pelo Requerido, intimo 

a parte Autora a se manifestar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 410828 Nr: 17102-27.2015.811.0002

 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: CSDS, FMDS, MFDDS, MSDS, PPDS, MSDS, MLLDS, 

OSDS, DADS, RSDS, IDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCDDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:9.101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a resposta do Ofício da Caixa Econômica 

Federal, intimo a parte Autora a se manifestar no prazo legal.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1005283-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ERLI DELMAR ESSI (REQUERENTE)

LIRIA SIMONE ESSI (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO JOBIM (ADVOGADO(A))

NADIA FERNANDA MORAES ESSI (REQUERENTE)

MIRIAM CRISTINA MORAES ESSI BOTTER (REQUERENTE)

KERLIN RAQUEL MORAES ESSI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

1005283-71.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: - À(os) INTIMAR a parte autora 

através de seu advogado para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra a 

determinação do despacho ID 14015930 bem como manifeste sobre o 

oficio ID 15184522. Várzea Grande/MT, 5 de setembro de 2018. Nercy 

Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004436-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. F. (REQUERENTE)

L. A. A. C. (ADVOGADO(A))

K. R. L. R. (ADVOGADO(A))

E. D. S. O. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. P. C. (REQUERIDO)

R. J. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004436-40.2016.8.11.0002. VISTOS etc. ANA 

PAULA DA SILVA FERNANDES, qualificada, ajuizou AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE MULTIPARENTALIDADE contra 

ROBSON JOSÉ FERNANDES e ADENAUER PEREIRA CAIXETA, também 

qualificados, aduzindo, em síntese, o que segue. Inicialmente requereu 

AJG. A autora encontra-se residindo que sua genitora e seu pai afetivo, 

segundo requerido. Diz que seus pais estavam em processo de 

separação quando a autora foi concebida, e por ausência de amor entre o 

casal, decidiram divorciar-se logo após o nascimento da requerente. No 

ano de 1992 a genitora constituiu nova união, casando-se com o segundo 

requerido. A autora teve sua educação e orientação promovida totalmente 

pelo pai afetivo, suprindo todas as necessidades da autora, afetiva, 

financeira, espiritual e moral. Diz que apesar de ter afinidade e contato 

com seu pai biológico, esta mantém um laço afetivo muito forte com o 

segundo requerido. Após descrever os fundamentos jurídicos que 

sustentam sua pretensão, a autora pugnou pela procedência do pedido 

com a declaração da paternidade socioafetiva do Sr. Adenauer Pereira 

Caixeta, com a devida inclusão do patronímico no registro civil da autora. A 

petição inicial foi instruída com procuração e documentos. AJG deferida e 

ordem de citação, bem ainda elaboração de estudo psicossocial (Id. 

4766184). Os requeridos foram citados (Id. 4915193/5035531) e deixaram 

transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa (Id. 6138624). Estudo 

psicossocial (Id. 5043075). Manifestação da parte autora (Id. 9127624), 

pugnando pelo julgamento antecipado do pedido. O Ministério Publico 

declinou de sua intervenção no feito, ante a inexistência de menor de 

idade ou maior incapaz (Id. 10728297). É o relatório. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Não há necessidade de produção de outras provas além das já 

constantes dos autos, motivo pelo qual passo a análise do mérito da 

pretensão. O pedido é procedente. Dispõe o art. 1.593, do Código Civil: 

Art. 1.593. O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de 

consanguinidade ou outra origem. MARIA BERENICE DIAS, comentando o 

artigo, leciona: A filiação que resulta da posse do estado de filho constitui 

modalidade de parentesco civil de “outra origem”, isto é, de origem afetiva 

(CC 1.593). A filiação sociafetiva corresponde à verdade aparente e 

decorre do direito à filiação. A necessidade de manter a estabilidade da 

família, que cumpre a sua função social, faz com que atribua um papel 

secundário à verdade biológica. Revela a constância social da relação 

entre pais e filhos, caracterizando uma paternidade que existe não pelo 

simples fato biológico ou por força de presunção legal, mas em 

decorrência de uma convivência afetiva. DIAS, Maria Berenice. Manual de 

Direito de Família. 6. ed. rev., atual. e ampl.- São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 367. No caso em tela, o marido da genitora da autora 

assumiu a figura paterna, cumprindo as atribuições inerentes ao bem estar 

e a educação da autora, enquanto a autora tomou posse do estado de 

filha. O estudo psicossocial realizado na residência das partes demonstra 

o relacionamento saudável entre a autora e o segundo requerido, 

evidenciando o sentimento de afeição que surgiu entre eles, bem como o 

papel de pai por ele assumido. Ademais, o reconhecimento da 

multiparentalidade objetiva contemplar a paternidade sociafetiva do Sr. 

Adenauer Pereira Caixeta, sem excluir a paternidade biológica do Sr. 

Robson José Fernandes. O genitor biológico não se opõe ao pedido da 

filha. Observo que a questão da multiparentalidade já foi decidida e 

reconhecida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, verbis: Ementa: 

Recurso Extraordinário. Repercussão Geral reconhecida. Direito Civil e 

Constitucional. Conflito entre paternidades socioafetiva e biológica. 

Paradigma do casamento. Superação pela Constituição de 1988. Eixo 

central do Direito de Família: deslocamento para o plano constitucional. 

Sobreprincípio da dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB). Superação de 

óbices legais ao pleno desenvolvimento das famílias. Direito à busca da 

felicidade. Princípio constitucional implícito. Indivíduo como centro do 

ordenamento jurídico-político. Impossibilidade de redução das realidades 

familiares a modelos pré-concebidos. Atipicidade constitucional do 

conceito de entidades familiares. União estável (art. 226, § 3º, CRFB) e 

família monoparental (art. 226, § 4º, CRFB).Vedação à discriminação e 

hierarquização entre espécies de filiação (art. 227, § 6º, CRFB). 

Parentalidade presuntiva, biológica ou afetiva. Necessidade de tutela 

jurídica ampla. Multiplicidade de vínculos parentais. Reconhecimento 

concomitante. Possibilidade. Pluriparentalidade. Princípio da paternidade 

responsável (art. 226, § 7º, CRFB). Recurso a que se nega provimento. 

Fixação de tese para aplicação a casos semelhantes. 1. O 

prequestionamento revela-se autorizado quando as instâncias inferiores 

abordam a matéria jurídica invocada no Recurso Extraordinário na 
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fundamentação do julgado recorrido, tanto mais que a Súmula n. 279 desta 

Egrégia Corte indica que o apelo extremo deve ser apreciado à luz das 

assertivas fáticas estabelecidas na origem. 2. A família, à luz dos 

preceitos constitucionais introduzidos pela Carta de 1988, apartou-se 

definitivamente da vetusta distinção entre filhos legítimos, legitimados e 

ilegítimos que informava o sistema do Código Civil de 1916, cujo paradigma 

em matéria de filiação, por adotar presunção baseada na centralidade do 

casamento, desconsiderava tanto o critério biológico quanto o afetivo. 3. A 

família, objeto do deslocamento do eixo central de seu regramento 

normativo para o plano constitucional, reclama a reformulação do 

tratamento jurídico dos vínculos parentais à luz do sobreprincípio da 

dignidade humana (art. 1º, III, da CRFB) e da busca da felicidade. 4. A 

dignidade humana compreende o ser humano como um ser intelectual e 

moral, capaz de determinar-se e desenvolver-se em liberdade, de modo 

que a eleição individual dos próprios objetivos de vida tem preferência 

absoluta em relação a eventuais formulações legais definidoras de 

modelos preconcebidos, destinados a resultados eleitos a priori pelo 

legislador. Jurisprudência do Tribunal Constitucional alemão (BVerfGE 45, 

187). 5. A superação de óbices legais ao pleno desenvolvimento das 

famílias construídas pelas relações afetivas interpessoais dos próprios 

indivíduos é corolário do sobreprincípio da dignidade humana. 6. O direito à 

busca da felicidade, implícito ao art. 1º, III, da Constituição, ao tempo que 

eleva o indivíduo à centralidade do ordenamento jurídico-político, 

reconhece as suas capacidades de autodeterminação, autossuficiência e 

liberdade de escolha dos próprios objetivos, proibindo que o governo se 

imiscua nos meios eleitos pelos cidadãos para a persecução das 

vontades particulares. Precedentes da Suprema Corte dos Estados Unidos 

da América e deste Egrégio Supremo Tribunal Federal: RE 477.554-AgR, 

Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 26/08/2011; ADPF 132, Rel. Min. Ayres 

Britto, DJe de 14/10/2011. 7. O indivíduo jamais pode ser reduzido a mero 

instrumento de consecução das vontades dos governantes, por isso que 

o direito à busca da felicidade protege o ser humano em face de tentativas 

do Estado de enquadrar a sua realidade familiar em modelos 

pré-concebidos pela lei. 8. A Constituição de 1988, em caráter meramente 

exemplificativo, reconhece como legítimos modelos de família 

independentes do casamento, como a união estável (art. 226, § 3º) e a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, 

cognominada “família monoparental” (art. 226, § 4º), além de enfatizar que 

espécies de filiação dissociadas do matrimônio entre os pais merecem 

equivalente tutela diante da lei, sendo vedada discriminação e, portanto, 

qualquer tipo de hierarquia entre elas (art. 227, § 6º). 9. As uniões 

estáveis homoafetivas, consideradas pela jurisprudência desta Corte 

como entidade familiar, conduziram à imperiosidade da interpretação 

não-reducionista do conceito de família como instituição que também se 

forma por vias distintas do casamento civil (ADI nº. 4277, Relator(a): Min. 

AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 05/05/2011). 10. A 

compreensão jurídica cosmopolita das famílias exige a ampliação da tutela 

normativa a todas as formas pelas quais a parentalidade pode se 

manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou 

outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela 

afetividade. 11. A evolução científica responsável pela popularização do 

exame de DNA conduziu ao reforço de importância do critério biológico, 

tanto para fins de filiação quanto para concretizar o direito fundamental à 

busca da identidade genética, como natural emanação do direito de 

personalidade de um ser. 12. A afetividade enquanto critério, por sua vez, 

gozava de aplicação por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 

1916 para evitar situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a 

posse do estado de filho, e consequentemente o vínculo parental, em 

favor daquele utilizasse o nome da família (nominatio), fosse tratado como 

filho pelo pai (tractatio) e gozasse do reconhecimento da sua condição de 

descendente pela comunidade (reputatio). 13. A paternidade responsável, 

enunciada expressamente no art. 226, § 7º, da Constituição, na 

perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade, impõe o 

acolhimento, no espectro legal, tanto dos vínculos de filiação construídos 

pela relação afetiva entre os envolvidos, quanto daqueles originados da 

ascendência biológica, sem que seja necessário decidir entre um ou outro 

vínculo quando o melhor interesse do descendente for o reconhecimento 

jurídico de ambos. 14. A pluriparentalidade, no Direito Comparado, pode 

ser exemplificada pelo conceito de “dupla paternidade” (dual paternity), 

construído pela Suprema Corte do Estado da Louisiana, EUA, desde a 

década de 1980 para atender, ao mesmo tempo, ao melhor interesse da 

criança e ao direito do genitor à declaração da paternidade. Doutrina. 15. 

Os arranjos familiares alheios à regulação estatal, por omissão, não 

podem restar ao desabrigo da proteção a situações de pluriparentalidade, 

por isso que merecem tutela jurídica concomitante, para todos os fins de 

direito, os vínculos parentais de origem afetiva e biológica, a fim de prover 

a mais completa e adequada tutela aos sujeitos envolvidos, ante os 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III) e da 

paternidade responsável (art. 226, § 7º). 16. Recurso Extraordinário a que 

se nega provimento, fixando-se a seguinte tese jurídica para aplicação a 

casos semelhantes: “A paternidade socioafetiva, declarada ou não em 

registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação 

concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos 

próprios”. (RE 898060, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado 

em 21/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - 

MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017). A procedência 

do pedido, portanto, é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto 

e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, reconhecendo a paternidade socioafetiva do 

Sr. Adenauer Pereira Caixeta em relação a requerente Ana Paula da Silva 

Fernandes. Intime-se a parte autora para trazer aos autos cópia do 

documento pessoal do Sr. Adenauer Pereira Caixeta. P. R. I. Condeno os 

requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do 

mesmo artigo. Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício para registro 

no Cartório competente, determinando a inclusão ao registro civil da 

autora, a paternidade sociafetiva, do Sr. Adenauer Pereira Caixeta e avós 

paternos, mantendo o nome do pai biológico. Deve ser acrescido o 

patronímico do pai afetivo no nome da requerente, que passará a se 

chamar: Ana Paula da Silva Fernandes Caixeta. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 04 de Setembro de 2018. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004758-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. W. B. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. H. C. L. (ADVOGADO(A))

K. D. D. D. G. (RÉU)

N. P. F. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

F. E. A. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

F. F. D. S. (TESTEMUNHA)

R. D. D. S. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004758-60.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado em que se encontra. Providencie-se o 

apensamento/vinculação destes autos ao mencionado - PJE nº. 

1002020-02.2016.8.11.0002. Após, digam as partes e o Ministério Público. 

Em seguida, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004758-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. W. B. D. L. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. H. C. L. (ADVOGADO(A))

K. D. D. D. G. (RÉU)

N. P. F. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

F. E. A. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

F. F. D. S. (TESTEMUNHA)

R. D. D. S. (TESTEMUNHA)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1004758-60.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Recebo o 

processo no estado em que se encontra. Providencie-se o 

apensamento/vinculação destes autos ao mencionado - PJE nº. 

1002020-02.2016.8.11.0002. Após, digam as partes e o Ministério Público. 
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Em seguida, conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1016670-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSI MARI GIACOMONI BEUX (ADVOGADO(A))

BALBINA SILVA ROSENDO DE PAULA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO FERREIRA DE PAULA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1016670-97.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Trata-se 

de Ação de Divórcio Litigioso c/c Regulamentação da Guarda e Alimentos. 

As partes compareceram à audiência de conciliação, ocasião em que 

entabularam acordo (Id. 10404463). O Ministério Público, instado a se 

manifestar, opinou, por ora, pela não homologação do acordo de guarda, e 

requereu fosse designada nova audiência de conciliação para que as 

partes revejam as cláusulas do acordo quanto à guarda e convivência, 

esclarecendo se o genitor deseja a guarda compartilhada e, neste caso, 

fixando os parâmetros de forma a atingir esta finalidade ou, caso não 

deseje, que assim declare e justifique os motivos (Id. 10513533). No Id. 

12339225 foi determinada a intimação dos acordantes para que 

manifestassem a respeito da cota ministerial. Manifestação da requerente 

no Id. 12982331, pugnando pela designação de nova audiência de 

conciliação. Parecer do Ministério Público reiterando a manifestação 

anteriormente apresentada (Id. 13450675). Petitório da parte autora 

pugnando pela homologação urgente do acordo no tocante ao divórcio, 

com expedição de mandado de averbação ao cartório competente, bem 

ainda pela designação de audiência de conciliação. É o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. DO DIVÓRCIO. Aprecio parcialmente o mérito da 

pretensão deduzida nos autos, na medida em que o pedido de divórcio não 

encontra oposição e não depende de qualquer requisito a não ser a 

vontade das partes. Ao tratar do divórcio direto, dispôs a Constituição 

Federal, em seu artigo 226, § 6º: Art. 226. A família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado. (...) § 6º. O casamento civil pode ser 

dissolvido pelo divórcio. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº. 66, 

de 2010). Em virtude da atual redação do artigo constitucional, tem-se que 

basta a vontade de pelo menos um dos cônjuges para que se dê o 

divórcio, não havendo que se falar em prévia separação de fato. Houve 

concordância das partes acerca do divórcio. De rigor, pois, o acolhimento 

do pedido neste aspecto. Em assim ocorrendo, decreto o divórcio do casal 

e determino a expedição de ofício para averbação no cartório competente, 

anotando-se que a requerida autora voltará a usar o nome de solteira, qual 

seja: Balbina Silva Rosendo (Id. 7389704). DA AUDIÊNCIA. Acolho o pleito 

do Ministério Público (Id. 10513533). Determino seja designada, pela 

secretaria, de conformidade com a pauta da Conciliadora, audiência para 

que as partes, caso seja de interesse destes, revejam as cláusulas do 

acordo entabulado, para esclarecer se o genitor deseja a guarda 

compartilhada e, neste caso fixando os parâmetros de forma a atingir esta 

finalidade ou, caso não deseje, que assim declare e justifique os motivos. 

Expeça-se o necessário à realização do ato, intimando-se o Ministério 

Público para que acompanhe o ato. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001653-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. O. (ADVOGADO(A))

D. L. R. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. G. D. Q. (ADVOGADO(A))

D. R. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001653-41.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

acordo entabulado pelas partes, acordo subscrito pelas Advogadas dos 

acordantes, constituídas com poderes para tanto (Ids. 5472083 e 

15190795), bem ainda a manifestação do Ministério Público no Id. 

15201723, suspendo o curso do feito até o cumprimento integral do 

referido acordo. Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte autora 

para informar aos autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Não havendo manifestação da autora no prazo acima 

estabelecido, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério 

Público. Após, conclusos. Expeça-se Alvará de Soltura em favor do 

executado Davi Ranuldo Santana, se por outro motivo não estiver preso. 

Exclua-se o processo do relatório estatístico. Intimem-se. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001653-41.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. F. D. O. (ADVOGADO(A))

D. L. R. D. S. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. G. D. Q. (ADVOGADO(A))

D. R. S. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA 

DE VÁRZEA GRANDE 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E 

SUCESSÕES PJE nº. 1001653-41.2017.8.11.0002. VISTOS etc. Diante do 

acordo entabulado pelas partes, acordo subscrito pelas Advogadas dos 

acordantes, constituídas com poderes para tanto (Ids. 5472083 e 

15190795), bem ainda a manifestação do Ministério Público no Id. 

15201723, suspendo o curso do feito até o cumprimento integral do 

referido acordo. Transcorrido o referido prazo, intime-se a parte autora 

para informar aos autos o cumprimento ou não do acordo, no prazo de 05 

(cinco) dias. Não havendo manifestação da autora no prazo acima 

estabelecido, o que deverá ser certificado, remeta-se o feito ao Ministério 

Público. Após, conclusos. Expeça-se Alvará de Soltura em favor do 

executado Davi Ranuldo Santana, se por outro motivo não estiver preso. 

Exclua-se o processo do relatório estatístico. Intimem-se. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 353301 Nr: 18210-28.2014.811.0002

 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: VTG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariana silva pinheiro - 

OAB:17573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ARIANA SILVA 

PINHEIRO, para devolução dos autos nº 18210-28.2014.811.0002, 

Protocolo 353301, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 234206 Nr: 14221-87.2009.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFJB, LDFJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

UNIVAG - OAB:12.120, UNIVAG- SERVIÇO DE ASSISTENCIA JURIDICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora a rtave´s de seu advogado 

para que no prazo de 10 (dez) dias cumpra integralmente o despacho de 

fls. 160 bem como manifeste sobre o oficio juntada aos autos fls.167

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 446650 Nr: 10249-65.2016.811.0002
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 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDAA, EDAA, JDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIMAR A. SELVÁTICO - 

OAB:OAB/MT 21.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZOROASTRO RIBEIRO 

CASTRO FILHO - OAB:15214

 Processo nº. 3146-07.2016.811.0002.

Código nº. 433570.

VISTOS etc.

 Considerando que o saldo é suficiente para saldar integralmente o débito 

em execução às fls. 45verso, bem ainda o pleito do Ministério Público de 

fls. 48, JULGO EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução em 

epígrafe, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

P. R. I.

 Providencie-se a transferência do valor bloqueado às fls. 46 para a conta 

bancária da genitora da exequente, indicada nos autos às fls. 13.

Condeno o executado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Após o trânsito em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 24 de Agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 210154 Nr: 5883-61.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVPSrpsmNDGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MJSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÔNATAS PEIXOTO LOPES - 

OAB:MT 20.920/O, PAULO ROGER ROSENO DIAS - OAB:19.802/O, 

yasmim de pinho novo - OAB:21335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que noprazo de 10 

(dez) dis manifeste sobre o oficio juntada nos autos fls.86

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1007575-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

B. L. D. M. F. (REQUERENTE)

A. B. P. D. M. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. M. (REQUERIDO)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1007575-29.2018.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 30/08/2018 (Id 14984108), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 17 de outubro de 2018 às 14h00. Várzea Grande/MT, 05 de setembro 

de 2018. Fátima Maria Wanderley Sales Técnica Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 434695 Nr: 3841-58.2016.811.0002

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADJ, TDSAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Intime-se a representante legal do exequente, através da Defensoria 

Pública para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se quanto à 

certidão acostada à fl. 39v, com o fito de viabilizar o deslinde final desta 

demanda.

Decorrido o termo e com aporte aos autos do novo endereço, cumpra-se 

INTEGRALMENTE o decisório anexo às fls.16/17 f/v.

Do contrário, ouça-se o representante ministerial e, após, conclusos.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 286068 Nr: 5210-29.2012.811.0002

 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: JBFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO HEDNEY DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, Deise Patricia Ribeiro da Silva - 

Estagiária - OAB:19371-E, ELIVANIA MATHIAS/UNIVAG - 

OAB:ESTAGIÁRIA, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:10.664, MICHELLE 

MARIE DE SOUZA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 9439-A, Ylorraini Moraes 

de Campos- Estagiaria - OAB:18.287-E

 Posto isso, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no art. 485, III, 

do Código de Processo Civil.Sem custas e honorários advocatícios em 

razão da gratuidade de Justiça que ora defiro, com escoro no art. 98 do 

CPC/2015.P.I.C.Após, a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e 

remeta-se ao arquivo, com as baixas, anotações e demais 

formalidades.Às providências.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005543-22.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CELSO NOGUEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BRUNO LEANDRO RIBEIRO SILVA (ADVOGADO(A))

NOVARTIS BIOCIENCIAS SA (AUTOR(A))

CARLOS MAGNO NOGUEIRA RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SADIR VENTURIN JUNIOR (RÉU)

MARIA EUDES CARVALHO VENTURIN (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que decorreu o prazo de dez (10) dias solicitado na 

petição ID n. 9631046 de 28/08/17, razão pela qual procedo novamente a 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 

cinco (05) manifestar acerca da certidão negativa ID n. 8249315 do (a) 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001585-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO CAPUTI FILHO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CM INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - ME (RÉU)

 

CERTIFICO e dou fé que analisando o processo, constatei que até a 

presente data não foi juntado aos autos caução real ou fidejussória idônea 

nos termos do art. 300, §1º no mesmo valor buscado, conforme 

determinado na decisão ID n. 13757570 de 20/06/18, razão pela qual 

solicitei ao Senhor Oficial Ademar Pires a devolução do mandado ID 

15055617 de 29/08/18. Ante o relatado, IMPULSIONO o processo com o 

objetivo proceder a INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para juntar aos 

autos caução real ou fidejussória idônea nos termos do art. 300, §1º no 

mesmo valor buscado, conforme determinado na decisão ID n. 13757570 
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de 20/06/18.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005879-89.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JUNIO DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certifico que a contestação e a impugnação foram 

anexada tempestivamente, Impulsiono para a intimação das partes sob as 

provas que pretendem produzir.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007159-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA LUCIA DE AQUINO (RÉU)

H L DE AQUINO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007159-61.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RÉU: H L DE AQUINO - ME, 

HELENA LUCIA DE AQUINO Vistos... Por trata-se de Ação de Reintegração 

de Posse com pedido de tutela de urgência, alegando a autora que 

realizou contrato de fornecimento de produto, uso de marca e cessão de 

equipamento e outros, no prazo de 60(sessenta) meses, sendo a autora 

legítima possuidora e proprietária de 120 (cento e vinte) botijões com 

capacidade 13 kg cada, o réu está esbulhando, recebo-o na forma do art. 

300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado, senão 

vejamos; Tenho que a probabilidade do direito, notavelmente documental, 

resta comprovada nestes autos através dos documentos apresentados 

pela autora, em específico o contrato com a requerente e a empresa 

requerida em 12.0.2013, estabeleceram um contrato de Contrato de 

Fornecimento de Produtos, Uso de Marca, Cessão de Equipamentos e 

Outros Pactos, (onerosamente), em contrato comercial de comodato a 

comodatária ora requerida, conforme Alega ainda, como senão bastasse, 

promoveu, na data de 18 de novembro de 2018, Notificação Extrajudicial 

destinada a empresa requerida, constituindo em mora a requerida indicado 

na Id. nº14719690, caracterizando o esbulho possessório. Com relação ao 

segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 

vejo também estar demonstrado vez que a autora mesmo após ter 

adquirido o veículo não pode usufrui-lo, que me leva a concluir que a 

requerida está esbulhando a posse da autora (CPC. Art. 561, II), 

oportunidade em que, após análise da documentação trazida na inicial, 

melhor ficaram caracterizados os elementos probantes ao deferimento da 

medida (CPC, art. 562). DIANTE DISSO, estando suficientemente 

demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA DE URGÊNCIA para 

proceder a REINTEGRAÇÃO DE POSSE, 120(cento e vinte) botijões com 

capacidade de 13Kg cada, em favor da parte autora, determinando a 

expedição do respectivo mandado de reintegração de posse. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 24/10/2018, às 8:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, para comparecimento a respectiva audiência 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 439047 Nr: 6300-33.2016.811.0002

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALENCAR FARINA, SOCIEDADE HOSPITALAR 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA 

RITA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 20.783, ROSANIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:MT 18.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 347256 Nr: 13646-06.2014.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARECHAL RONDON 

SEÇÃO I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO ESTES AUTOS PARA INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE A CERTIDAO DO OFICIAL DE JUSTIÇA.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007415-04.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO MAGALHAES ALVES CORREA (REQUERENTE)

JHONATAN DA SILVA GUSMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007415-04.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: REGINALDO MAGALHAES ALVES CORREA REQUERIDO: 

TIM CELULAR S.A. Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 
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ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. À vista da ausência 

de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

24/10/2018, às 10:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata 

Anffe Souza Juíza de Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007515-56.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007515-56.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ANDREIA APARECIDA DE CASTRO SILVA RÉU: ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos... Defiro à parte 

autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, 

com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Por tratar-se de Ação de Indenização por Danos Morais com 

Pedido de Tutela de Urgência para determinar a abstenção do corte de 

energia, bem como a suspensão dos valores cobrados, recebo-o na 

forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, 

mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos vejo que a parte autora é possuidora da UC nº 6/248313-9 e 

que o réu emitiu uma fatura de Recuperação de Consumo (Id. 14864482 - 

Pág. 1) no valor de R$ 9.893,92, referente ao mês de maio de 2018, com 

vencimento para 30/07/2018. O artigo 39 do Código de Defesa do 

Consumidor deixa claro, no parágrafo 10, que é considerada como prática 

abusiva elevar sem justa causa os preços de produtos e serviços. A 

princípio, cumpre ainda esclarecer que o vínculo estabelecido entre o 

fornecedor de energia elétrica e o usuário é sinalagmático, sendo possível 

a interrupção da continuidade da prestação do serviço nos casos de 

inadimplência do consumidor, nos moldes previstos na Resolução n.º 456, 

de 29 de novembro de 2000 da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL. Ademais, tratando-se de serviço essencial, tem-se que o mesmo 

não pode ser interrompido, vez que a concessionária de serviço público 

tem outros meios para receber seus créditos, não podendo se utilizar de 

meios coativos, como o corte do fornecimento, para compelir o consumidor 

a pagar pela prestação do serviço público. Ressalto, ademais, que diante 

da controvérsia ora instaurada quanto à legitimidade da cobrança dos 

referidos valores, maior rigor e cautela deve a concessionária requerida 

adotar para que não proceda com a suspensão arbitrária do fornecimento 

de energia, de modo que, até que se cristalize o valor realmente devido, 

entendo que qualquer suspensão dos serviços de energia é medida 

temerária. Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso 

tenha que aguardar o trâmite processual esta demonstrado na cobrança 

elevada que pode levar ao corte de fornecimento de energia elétrica, que 

é tido como essencial, sendo, portanto, indispensável e sujeito ao princípio 

da continuidade da sua prestação, configurando segundo requisito 

autorizador da medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo PARCIALMENTE A 

TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR; I - que a requerida suspenda 

provisoriamente a cobrança da fatura de energia elétrica da Unidade 

Consumidora n.º 6/248313-9 (Id. nº 14864482 - Pág. 1), referente ao mês 

de maio de 2018, no valor de R$ 9.893,92, sem prejuízo da emissão de 

outras, bem como que proceda com o seu imediato restabelecimento, no 

caso de já ter suspendido, sob pena de multa-diária de R$ 500,00 

(quinhentos reais), fixada com fulcro no artigo 537, do Código de 

Processo Civil. II - Que o réu se abstenha de incluir o nome da parte autora 

nos cadastros do SPC e Serasa referente à fatura de Id. nº 14864482 - 

Pág. 1, em razão da discussão judicial quanto à validade de sua cobrança. 

Por ser medida de urgência, determino que seja cumprida por Oficial de 

Justiça Plantonista, expedindo-se o necessário ao seu cumprimento. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 17/10/2018, às 10:00 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006860-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA VARJAO FORTES (ADVOGADO(A))

JAIR MALDONADO PEREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM AVELINO DE MIRANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006860-84.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: JAIR MALDONADO PEREIRA EXECUTADO: JOAQUIM 

AVELINO DE MIRANDA Vistos... Defiro à parte autora a assistência 

judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se. Diante do 

interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 24/10/2018, às 09:00 horas a ser 
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realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006963-91.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DA COSTA (AUTOR(A))

EMERSON FLORENTINO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HUMBERTO GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006963-91.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ELZA MARIA DA COSTA RÉU: CARLOS HUMBERTO GOMES 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Trata-se de Ação de Despejo com 

Pedido Tutela Antecipada com Desocupação do Imóvel e Cobrança de 

Aluguéis proposta por ELZA MARIA DA COSTA em desfavor de CARLOS 

HUMBERTO GOMES na qual alega, em síntese, inadimplência no 

pagamento de aluguel referente 03 meses, totalizando o montante de R$ 

2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Para antecipação dos efeitos da 

tutela, devem estar demonstrados os requisitos legais específicos, quais 

seja, a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, previstos no 

art. 300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Nesse 

caso, analisando os autos, vê-se que o contrato de locação firmado entre 

os litigantes deu-se de forma, ficando acordado que seria pago pela 

locação do imóvel, o valor de R$ 900,00 reais mensais, no entanto, até o 

momento o réu/locatário não efetuou o pagamento referente há 03 

alugueres, totalizado o equivalente a R$ R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais), comprovando o primeiro requisito. A inadimplência no pagamento de 

alugueres é elemento a autorizar a concessão de liminar de despejo 

independentemente de motivo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 

8.245/91, considerando que o contrato não prevê nenhuma das garantias 

previstas no art. 37, da referida Lei, o que comprova o segundo requisito 

autorizador da medida. Tenho ainda, que ação de despejo por falta de 

pagamento prescinde de notificação, haja vista que a mora decorre do 

simples inadimplemento. "LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO INADIMPLEMENTO CONFIGURADO NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DESNECESSIDADE RECURSO IMPROVIDO. A ação de despejo por falta de 

pagamento prescinde de notificação, haja vista que a mora decorre do 

simples inadimplemento". (TJSP APL: 00064111020108260002 SP 

000641110.2010.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 

12/11/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

13/11/2014). Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, também vejo demonstrada, pelo fato do réu estar usando o 

imóvel sem pagar qualquer prestação ao autor, o que vem lhe causando 

grandes prejuízos. Dessa forma, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando que o réu/locatário seja intimado a desocupar o imóvel 

localizado no Jardim Costa Verde, nesta cidade, nº 12, quadra 89, no 

prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de despejo. Para 

efetivação da ordem e por tratar-se de medida inaudita altera parte, 

determino que o autor preste caução, em valor equivalente a 03 (três) 

meses de aluguel (Lei n.º 8.245/91, art. 59, § 1º), mediante depósito 

judicial na Conta Única do TJMT. À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 23/10/2018, às 08:00 horas, 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio 

ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007813-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO MENDES DELFINO (AUTOR(A))

DAVID DA SILVA BELIDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007813-48.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): BENEDITO MENDES DELFINO RÉU: BANCO BONSUCESSO 

CONSIGNADO S/A Vistos... Defiro à assistência judiciaria a parte autora, 

nos moldes do artigo 98 do CPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de pedido feito 

em sede de tutela antecipada, alegando o autor que esta sendo 

descontado de seu Holerite valor que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 294, § único, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos, tenho por indevido os descontos automáticos realizados no 

beneficio do INSS feitos pelo banco réu, pois aduz que, além de já ter 

devolvido o valor que não contratou referente ao contrato nº 857905031-4 

(Id. nº 15034637 - Pág. 1), vem sendo realizados descontos indevidos em 

seu beneficio no valor de R$ 152,19, tornando-os indevidos. Tais 

circunstancias, evidenciam a probabilidade do direito, ressalvando que a 

matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de 

difícil reparação, caso tenha que aguardar o trâmite processual está 

configurado ante a impossibilidade dos descontos continuarem a serem 

realizados o que configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DO 

EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA IncIDENTAL em parte para 

DETERMINAR a SUSPENSÃO dos descontos no benefício do INSS do 

autor, no valor de R$ 152,00 reais, indicados à Id. nº 15034699 - Pág. 1 

(Banco Bonsucesso), referente ao Contrato nº 857905031-4, sob pena de 

multa que arbitro em R$ 500,00 para cada novo desconto realizado. Diante 

do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com 

fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 
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conciliação/mediação para o dia 30/10/2018, às 11:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007962-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ROBSON COELHO BUENO (AUTOR(A))

ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007962-44.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RODRIGO ROBSON COELHO BUENO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se. 

Diante do interesse da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, 

CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 23/10/2018, às 09:30 horas a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da 

respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do 

art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a 

respectiva audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As 

partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1006967-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO JOSE DOS SANTOS (AUTOR(A))

MICHELL ANTONIO BREDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENIVALDO DE SOUZA MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1006967-31.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CELSO JOSE DOS SANTOS RÉU: GENIVALDO DE SOUZA 

MACHADO Vistos... Trata-se de Ação de Despejo com Pedido Tutela 

Antecipada com Desocupação do Imóvel e Cobrança de Aluguéis proposta 

por CELSO JOSE DOS SANTOS em desfavor de GENIVALDO DE SOUZA 

MACHADO na qual alega, em síntese, inadimplência no pagamento de 

aluguel referente há 12 meses, totalizando o montante de R$ 16.471,71 (Id. 

nº 14615660 - Pág. 30-31) (dezesseis mil quatrocentos e setenta e um 

reais e setenta e um centavos). Para antecipação dos efeitos da tutela, 

devem estar demonstrados os requisitos legais específicos, quais seja, a 

prova inequívoca e a verossimilhança das alegações, previstos no art. 

300, do CPC. Para a concessão de tutela antecipatória, mister se faz a 

apreciação de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Nesse 

caso, analisando os autos, vê-se que o contrato de locação firmado entre 

os litigantes (Id. 14615660 - Pág. 17-18) pelo prazo de 12 (doze) meses, 

com início em 17 de abril de 2017, pelo valor mensal de R$ 1.700,00 (mil e 

setecentos reais), sendo que até o momento o réu/locatário encontra-se 

atraso referente 12 meses, totalizando o montante de R$ 16.471,71 

(dezesseis mil quatrocentos e setenta e um reais e setenta e um 

centavos). A inadimplência no pagamento de alugueres é elemento a 

autorizar a concessão de liminar de despejo independentemente de 

motivo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 8.245/91, considerando 

que o contrato não prevê nenhuma das garantias previstas no art. 37, da 

referida Lei, o que comprova o segundo requisito autorizador da medida. 

Ainda, a notificação de Id. Nº 14615660 - Pág. 25-26 comprova a mora e 

faz presumir que o réu não mais deseja cumprir suas obrigações 

contratuais, ocupando o bem sem pagar contraprestação. Entende ainda a 

jurisprudência; RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO DE POR TEMPO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE DE 

DENÚNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS – INADIMPLÊNCIA 

CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO 

Descabida a alegação de cerceamento de defesa, eis que a devolução de 

prazo requerida foi realizada com a devida aplicação do art. 221, do NCPC, 

com a devolução de prazo por tempo igual ao que faltava para sua 

complementação.“Por força do disposto no art. 57 da Lei n. 8.245/1991, 

para que se perfectibilize a denúncia vazia de contrato de locação não 

residencial por tempo indeterminado é imprescindível a prévia notificação 

do inquilino, concedendo-lhe 30 dias para desocupação do imóvel. - 

Presente o comprovante da prévia notificação, é de ser mantida a 

sentença que julgou procedente o pedido na presente na ação de 

despejo” (Apelação Cível Nº 70076820505, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 

22/03/2018).Havendo falta de pagamento dos aluguéis, nos termos do art. 

9º, inc. III da Lei 8.245/91 tem o proprietário do imóvel direito de requerer a 

decretação de despejo do locatário. (Ap 135227/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018). Assim, tais elementos 

comprovam a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. Relativamente ao perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, também vejo demonstrada, 

pelo fato do réu estar usando o imóvel sem pagar qualquer prestação ao 

autor, o que vem lhe causando grandes prejuízos. Dessa forma, 

CONCEDO A LIMINAR pleiteada, determinando que o réu/locatário seja 

intimado a desocupar o imóvel objeto do instrumento contratual de Id. 

14615660 - Pág. 17-19, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de 

mandado de despejo. Para efetivação da ordem e por tratar-se de medida 

inaudita altera parte, determino que o autor preste caução, em valor 

equivalente a 03 (três) meses de aluguel (Lei n.º 8.245/91, art. 59, § 1º), 
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mediante depósito judicial na Conta Única do TJMT. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

24/10/2018, às 10:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio ou mandado, para 

comparecimento à audiência de conciliação e/ou mediação, com 

antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a prerrogativa de 

manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da audiência acima 

designada, seu desinteresse na autocomposição, hipótese em que a 

audiência será cancelada e o termo inicial para oferecer contestação 

iniciará da data do protocolo do pedido de cancelamento da solenidade 

(art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, ambos do CPC). Intime-se. 

Cumpra-se. (assinado digitalmente) Silvia Renata Anffe Souza Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005767-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA SOUZA DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA SIGARINI GARCIA (ADVOGADO(A))

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005767-57.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): PATRICIA SOUZA DE ALMEIDA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos... Por não verificar a 

possibilidade de julgamento antecipado e por levar em conta que as 

circunstâncias da causa presumem ser improvável a transação em 

audiência preliminar e pela economia e celeridade processuais, passo ao 

saneamento do feito, na forma prevista no art. 357, § 3o, do CPC. Fixo os 

pontos controvertidos de que a prova deverá versar se o medicamento 

prescrito para tratamento da autora é aprovado pela Anvisa, ou se é de 

cunho experimental. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Argumenta o Hospital 

Santa Rosa que é parte ilegítima para figurar no polo passivo por não ter 

cometido falha na prestação dos serviços à parte autora. Postergo a 

análise da preliminar por entender que se confunde com o mérito, devendo 

ser analisado por ocasião da discussão afeta ao mérito. Não havendo 

outras matérias de ordem pública que mereçam apreciação prévia, 

estando as partes devidamente representadas e encontrando interesse 

processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à 

instrução. Já intimadas as partes quanto às provas que pretendem 

produzir, pleiteou a autora pela oitiva de testemunhas. O corréu Egon Neis, 

por prova pericial e testemunhal, mesmas provas requeridas pelo Hospital 

Santa Rosa. Para realização da prova pericial, nomeio o médico Luiz 

Gustavo Raboni Palma, inscrito no CRM/MT sob o n.° 6760, com endereço 

na Rua Rui Barbosa, n.° 298, Jardim Imperador, Várzea Grande, CEP 

78.125-620, fones (65) 9997-6578 e 3682-6307,  emai l : 

luizgustavo.pericia@gmail.com. Às partes para indicação de quesitos e 

assistentes técnicos no prazo comum de cinco dias. Após, intime-se o Sr. 

Perito para apresentar proposta de honorários no prazo de 10 dias, 

devendo o réu efetuar o depósito, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

Procedido o depósito judicial, autorizo o levantamento de 50% para o início 

da perícia, ficando o restante para quando da entrega do laudo. Desde já 

autorizo o Sr. Perito a fazer vista dos autos para análise. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias para a realização da perícia após o levantamento do 

percentual dos honorários, devendo a entrega do laudo ser efetuada em 

15 (quinze) dias da realização da perícia. Juntado o laudo digam as partes 

no prazo comum de cinco dias e conclusos para designação de audiência, 

oportunidade em que tomarei o depoimento pessoal das partes, o que 

determino ex officio, bem como, ouvirei as testemunhas, se arroladas no 

prazo do art. 407, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente 

por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008050-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELINELTON CASTRO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008050-82.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

ELINELTON CASTRO DE MORAES Vistos... Considerando o teor da 

Resolução n.° 01/2015/TP, publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que 

criou a Vara Especializada de Direito Bancário na Comarca de Várzea 

Grande (MT), DETERMINO a redistribuição destes autos de natureza 

bancária para a vara especializada. Ao Cartório Distribuidor para as 

devidas providências. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008034-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENILDA GUEDES LEITE (AUTOR(A))

LUIZ ANTONIO DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

JOSIMAR GUEDES LEITE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008034-31.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RENILDA GUEDES LEITE RÉU: CERVEJARIA PETROPOLIS DO 

CENTRO OESTE LTDA Vistos. Para que a pessoa obtenha o amparo da 

assistência judiciária mister a demonstração cabal e idônea da 

insuficiência financeira que justifique a concessão do benefício. Sem 

prova nos autos da insuficiência financeira da parte requerente, não é 

possível a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sendo de 

ressaltar que a mera inatividade da empresa não lhe gera o benefício. 

Senão vejamos; AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. 

PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. 

EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL E IDÔNEA. INATIVIDADE DA EMPRESA. 

AUSÊNCIA DE BALANÇO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 

Para que a pessoa jurídica obtenha o amparo da assistência judiciária 

mister a demonstração cabal e idônea da insuficiência financeira que 

justifique a concessão do benefício. Sem prova nos autos da insuficiência 

financeira da parte requerente, não é possível a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sendo de ressaltar que a mera inatividade da 

empresa não lhe gera o benefício. (TJ-MG - AI: 10024113165161002 MG, 

Relator: Luciano Pinto, Data de Julgamento: 27/02/2014, Câmaras Cíveis / 

17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2014). Dessa forma, por 

verificar que a autora não comprovou sua hipossuficiência, Rejeito o 

pedido e determino a intimação da parte autora para que no prazo de 15 

(quinze) dias providencie o recolhimento das custas e taxas processuais 

de ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008062-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO ANTONIO SOARES FILHO (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA VIEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

WILLIAN FRANCISCO DE MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GAMALIEL CURSOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008062-96.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: WILLIAN FRANCISCO DE MOURA REQUERIDO: GAMALIEL 

CURSOS LTDA - ME Vistos... Cumpra-se integralmente o(s) ato(s) 

deprecado(s), servindo a cópia do presente de mandado. Após, 
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devolva-se ao Juízo de origem com as nossas homenagens, observadas 

as formalidades legais. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007480-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA NAOMI YAMADA (ADVOGADO(A))

GIVALDO DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURACI RUMEIRO (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007480-96.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): GIVALDO DA SILVA OLIVEIRA RÉU: JURACI RUMEIRO 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Entendo necessária a justificação 

prévia do alegado e para tanto, designo audiência para o dia 17/09/2018, 

às 16h00min. Nos termos do art. 562, CPC, cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência, em que poderá intervir desde que por intermédio 

de advogado. O prazo para contestar é de quinze dias (CPC, art. 564) e 

contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou não a liminar 

(CPC, art. 564, parágrafo único). Por se tratar de medida de urgência, 

determino que seja cumprido pelo Oficial Plantonista. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007545-28.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (RÉU)

GABRIEL SANTOS ALBERTTI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007545-28.2017.8.11.0002. 

AUTOR(A): SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO RÉU: EUCATUR-EMPRESA 

UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA Vistos... Por não 

verificar a impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito. Delimito que a prova deverá 

versar sobre os danos morais alegados pela autora, bem como, a culpa da 

ré e o nexo de causalidade. Já intimadas as partes as partes para indicar 

provas, apenas o réu se manifestou, pedindo a oitiva de testemunhas. 

Defiro a prova do réu e para colheita da prova oral, oportunidade em que 

também tomarei os depoimentos das partes como prova do juízo, designo 

audiência de instrução e julgamento para 25/10/2018, às 16:00 horas. 

Caberá ao advogado da parte autora 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). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007155-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FINEZE TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DORIOCAN DIESEL PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME 

(RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007155-24.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): FINEZE TRANSPORTES LTDA - ME RÉU: DORIOCAN DIESEL 

PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA - ME Vistos... Por trata-se de 

pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu 

nome lançado em órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu 

junto à ré, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Pela análise 

perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida a suposta 

cobrança ou a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de 

maus pagadores e protestos, pois aduz que o apontamento deu-se por 

dívida já quitada (Id. nº 14716243 - Pág. 1, 14716245 - Pág. 1), tratando-se 

de inclusão indevida. Em se tratando de discussão de dívida, 

especialmente quando se requer a declaração de inexistência, 

recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de 

crédito e protestos até decisão final, evidenciando a probabilidade do 

direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o 

trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem 

que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida. 

DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA para 

DETERMINAR a expedição de ofício ao 2º Serviço Notarial e Registral de 

Várzea Grande, para que SUSPENDA no prazo de 48 horas os efeitos do 

protesto levado a efeito sob o título da Espécie DMI, de nº 10229-2-1, com 

vencimento 09/12/2017, no valor R$ 414,82, sacadas em favor de 

DORICAN COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA, apresentada pelo 

BANCO DO BRASIL S.A, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 

500,00 (pelo prazo de 30 dias). Diante do interesse da parte autora na 

autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art.334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 26/10/2018, às 

12:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por precatória ou 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes a audiência supra, constituir-se-á 

ato atentatório a dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

§8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer 

partes, ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a 

data da audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de 

conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de 

ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, a 

parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. 

Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da 

lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem 

as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007676-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA (ADVOGADO(A))

I. B. A. (AUTOR(A))

ROSANGELA DA SILVA BARBOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007676-66.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ROSANGELA DA SILVA BARBOSA, ISADORA BARBOSA 

ALVES RÉU: SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA Vistos... Defiro à 

parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do 

NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja levantamento de 

valores. Anote-se. Trata-se de Ação De Indenização Danos Materiais E 

Morais para determinar em sede de tutela, onde a requerente alega que 
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por motivos alheios ao seu conhecimento, a instituição requerida não 

concretizou sua inscrição para a realização do Enem 2019. Requerendo 

assim, em sede de tutela antecipada, que a instituição, pague 12 meses de 

curso preparatório, para que ela possa se preparar e realizar o Enem de 

2020. São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a 

probabilidade do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. A probabilidade do direito, de natureza notavelmente 

documental, pressupõe a existência de documento que, para o juízo de 

admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o 

direito invocado. Tem-se que o juiz, poderá, a requerimento da parte, 

conceder a tutela de urgência quando verificar elementos que demonstrem 

a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. No que tange, especificamente, ao requisito da 

probabilidade do direito, assim leciona Fredie Didier Jr, Rafael Alexandria 

de Oliveira e Paula Sarno Braga: “A probabilidade do direito a ser 

provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de 

existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou 

fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há "elementos que 

evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e as quais 

as chances de êxito do demandante (art. 300,CPC). (Curso de direito 

processual civil, v.2, 10ª ed, Ed. Jus Podivm, 2015, p. 595-596).” E acerca 

do perigo da demora, vale trazer à baila o ensinamento dos mesmos 

doutrinadores da obra já citada: “A tutela provisória de urgência 

pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo 

que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional, representa para 

a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito.” Dessa forma, 

no presente caso, é forçoso reconhecer que a tutela pleiteada possui 

natureza antecipada, pelo que verifico que não se encontram presentes 

os requisitos elencados no art. 300 do CPC, de modo que a rejeição da 

tutela pretendida é medida que se impõe. É que, verifica-se que nestes 

autos não se encontram presentes todos os requisitos elencados no art. 

300 do CPC/2015, em face da ausência de probabilidade do direito da 

parte autora, se mostrando razoável e necessário aguardar a fase de 

maior dilação probatória para que se possa aferir com maior convicção a 

realidade e veracidade dos fatos. Por oportuno: EMENTA: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - 

NEGATIVAÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS 

AUTORIZADORES DA MEDIDA - AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO 

PROBATÓRIA. - Para a concessão dos efeitos da tutela antecipada, há a 

necessidade imperiosa de prova inequívoca a levar à verossimilhança da 

alegação, cumulada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação e possibilidade de reversibilidade do provimento antecipado, 

como expresso se encontra no artigo 300 do Código de Processo Civil. - 

Inexistindo prova inequívoca a levar à verossimilhança das alegações e 

sendo imprescindível a dilação probatória, o indeferimento da medida se 

impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0672.14.025665-8/001, 

Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, 

julgamento em 30/06/2015, publicação da sumula em 14/07/2015). Ainda, 

cumpre registrar que embora sensível aos argumentos da autora no 

tocante à antecipação da tutela para que a parte ré efetue o pagamento de 

12 meses de curso preparatório, observo que tal medida deságua na 

inexorável barreira da irreversibilidade do art. 300, § 3º, do CPC.. A 

propósito, de recente decisão extraio a seguinte ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO 

RECURSO NA FORMA RETIDA – REJEIÇÃO – NATUREZA DE URGÊNCIA 

DA PRETENSÃO RECURSAL – MÉRITO – RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO 

DE PAREDES EDIFICADAS NO SUBSOLO DO EDIFÍCIO, QUE ESTARIAM EM 

DESCONFORMIDADE COM O PROJETO ORIGINAL, À CUSTA DA 

CONSTRUTORA – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA 

MEDIDA – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Havendo risco de a 

decisão interlocutória ocasionar prejuízo grave à parte recorrente, não há 

razão para apreciar o recurso pela via do agravo retido. Ausentes os 

requisitos previstos no artigo 273, “caput”, do Código de Processo Civil – 

verossimilhança das alegações, baseada em prova inequívoca – 

afigura-se impossível à antecipação da tutela. Não se concederá a 

antecipação da tutela quando houver perigo de irreversibilidade do 

provimento antecipado (exegese do art. 273, §2º, do CPC). (AI 

61959/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 19/08/2015, Publicado no DJE 24/08/2015). DESSA 

FORMA, rejeito a tutela pretendida. À vista da ausência de manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo 

audiência de conciliação/mediação para o dia 23/10/2018, às 09:00 horas, 

a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007971-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ (ADVOGADO(A))

DAIANA DA SILVA RONDON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007971-06.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DAIANA DA SILVA RONDON RÉU: IUNI EDUCACIONAL S/A. 

Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos moldes 

do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso haja 

levantamento de valores. Anote-se. Por trata-se de Ação De Obrigação De 

Fazer C/C Indenização Por Dano Moral E Pedido De Liminar para determinar 

que a ré que a ré autorize a matrícula dos autores no 8º semestre do 

curso de medicina 2018/2, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, orienta a 

jurisprudência: “AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. 

INEXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza 

antecipada, obrigatório apresente o postulante (I) a probabilidade do direito 

e (II) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 

CPC. Na ausência de quaisquer desses, não é de se conceder a tutela 

antecipatória, sob pena de decisão contra legem. 2. Caso em que os prova 

pericial afastou a existência de nexo causal entre a alegada moléstia e o 

histórico laboral da segurada. Ausência de verossimilhança (probabilidade 

do direito). AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de 

Instrumento Nº 70069049153, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 13/05/2016)”. A 

probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a 

tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da 

confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis 

nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de 

confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, sendo 

necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável para 

conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 
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demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Da análise dos autos, 

verifico que a parte autora ingressou no curso de Medicina Veterinária, no 

primeiro semestre de 2012, obtendo 100% de financiamento pelo sistema 

de financiamento público do FIES, conforme documento juntado à Id nº 

15130115 - Pág. 3-5. Alega ainda a requerente, que foi impedida de 

efetivar a sua matrícula, em decorrência da cobrança no valor de R$ 

23.775,93 (vinte e três mil setecentos e setenta e cinco reais noventa e 

três centavos), sendo referente à mensalidade do semestre 2018/1. 

Nesse sentido, por verificar que a instituição de ensino superior permitiu 

que a requerente fosse matriculada em todos os semestres anteriores 

sem quaisquer problemas, entendo que é inoportuna a atual cobrança da 

taxa de rematrícula dos alunos, em virtude da relação que estes vem 

tendo com a instituição no decorrer dos últimos 04 (quatro) anos. Entendo 

ainda, que as normas do Código de Defesa do Consumidor são 

perfeitamente aplicáveis aos contratos de prestação de serviços 

educacionais, a fim de regularizar eventuais distorções contidas no 

contrato, mesmo diante da autonomia das instituições de ensino prevista 

no artigo 207 da Constituição Federal. Isso porque as instituições de 

ensino enquadram-se no conceito de fornecedor inserto no art. 3º da Lei 

8.078/90, inferindo-se ser de consumo a relação estabelecida entre elas e 

seus alunos, motivo pelo qual, inverto o ônus da prova para facilitação da 

defesa de seus direitos (CDC, art. 6º, VIII). Tais elementos evidenciam a 

probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será 

pormenorizadamente analisada a posteriori. O perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o trâmite processual 

esta na possibilidade de ficar sem cursar as três ultimas matérias para 

finalizar o curso, o que pode lhe pode gerar grandes prejuízos, 

configurando o segundo requisito autorizador da medida. DIANTE DISSO, 

CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA PLEITEADA para DETERMINAR a 

intimação da requerida, para que no prazo de 48 horas, providencie a 

rematrícula da parte autora no último semestre do curso de medicina 

veterinária (RA nº 452966119). Arbitro multa de R$ 300,00 (trezentos 

reais), para cada negativa de rematrícula por parte da instituição. Nos 

termos do artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação para o 

dia 23/10/2018, às 11:30 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007981-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMEIRE SANTOS MONTEIRO (ADVOGADO(A))

AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007981-50.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: AUTO CAMPO COMERCIO DE VEICULOS LTDA REQUERIDO: 

MARCO ANTONIO SOUZA E SILVA Vistos... Diante do interesse da parte 

autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 334, 

caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

23/10/2018, às 10:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008020-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOURENCO DE MORAIS (AUTOR(A))

JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE PORTAL DOS IMIGRANTES LTDA (RÉU)

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008020-47.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): FABIO LOURENCO DE MORAIS RÉU: SPE PORTAL DOS 

IMIGRANTES LTDA, AMAZON CONSTRUTORA LTDA, GOLDEM GESTAO 

DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME Vistos... Defiro à parte autora a 

assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

23/10/2018, às 10:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007861-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN MARQUES DE ASSIS (RÉU)

WILLIAN MARQUES DE ASSIS - ME (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007861-07.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A. RÉU: WILLIAN MARQUES DE 

ASSIS - ME, WILLIAN MARQUES DE ASSIS Vistos... Por trata-se de Ação 

de Reintegração de Posse com pedido de tutela de urgência, alegando a 

autora que é legítima possuidora e proprietária de vários itens indicados no 

contrato Sob a Id. nº 15065482 e que a ré está esbulhando sua 

propriedade, recebo-o na forma do art. 300, do CPC. Para a concessão de 

tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois requisitos, quais 

sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado 

útil do processo. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica 

antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é 

aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 

elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra 

maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, 

sendo necessário o convencimento do juiz de que o direito é provável 

para conceder a tutela provisória. A probabilidade do direito, de natureza 

notavelmente documental, pressupõe a existência de documento que, para 

o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de 

demonstrar o direito invocado, senão vejamos; Tenho que a probabilidade 

do direito, notavelmente documental, resta comprovada nestes autos, 

através do Contrato de Fornecimento de Produtos (Id. nº 15065482 - Pág. 

1-6) caracterizando a relação entre as partes, bem como, a NF 

apresentada pelo autor à Id. nº 15065496 - Pág. 1, comprovando a outorga 

ao réu a reserva de domínio sobre os bens móveis ai descritos, pelo prazo 

de 60 meses, conforme indicado na cláusula V do respectivo contrato. 

Alega ainda, que mesmo depois de notificado (Id. nº 15065536 - Pág. 1) a 

parte ré não providenciou a devolução dos itens, caracterizando o 

esbulho possessório. Com relação ao segundo requisito, o perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, vejo também estar demonstrado 

ante a comprovação do esbulho sofrido pelo autor (CPC. Art. 561, II), 

oportunidade em que, após análise da documentação trazida na inicial, 

melhor ficaram caracterizados os elementos probantes ao deferimento da 

medida (CPC, art. 562). Sobre a matéria, entende a Jurisprudência; AÇÃO 

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – 

ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – PRECLUSÃO – CITAÇÃO POR EDITAL 

– NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO – 

NECESSIDADE DE JULGAMENTO PRÉVIO – TESE AFASTADA – FALTA DE 

FUNDAMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDA – NULIDADE DO TÍTULO 

POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADA – REINTEGRAÇÃO – REQUISITOS 

PREENCHIDOS – ART. 927, CPC/73 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS 

DESPROVIDOS. A questão da ilegitimidade ativa foi resolvida na decisão 

que saneou o processo, sem que houvesse alteração mediante agravo ou 

interposição de recurso oportuno. Nesta senda, a preclusão é a perda da 

faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão 

temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende 

exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o 

ato (preclusão consumativa). A ação principal de reintegração de posse 

prescinde do julgamento da ação cautelar de atentado. O desacolhimento 

das preliminares de ilegitimidade passiva se impõe, quando resta 

evidenciado nos autos os atos de esbulho. Admite-se a citação por edital 

quando esgotadas as diligências para localização dos demandados. 

Ocorre que tal posicionamento se aplica, igualmente, em caso de esbulho 

cometido por diversos invasores, situação em que a identificação de todos 

os réus se mostra inviável. Assim, tratando-se de invasão e não sendo 

possível a identificação de todos os invasores, a citação dos réus não 

identificados de plano ou desconhecidos pode ocorrer por edital. Segundo 

posicionamento do STF, não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os 

pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que 

produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua 

conclusão que lhe apoiou a convicção no decidir. Afasta-se a tese de 

inexistência de posse, diante da ausência de prova efetiva sobre o tema, 

e considerando que a alegação de nulidade do contrato de comodato que 

a originou não impede que o autor busque tutelar seu direito contra a 

prática de esbulho atribuído aos réus. A tutela possessória reclama a 

convergência dos requisitos previstos no art. 927, do CPC/73, que se 

incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu 

direito. O preenchimento dos requisitos legais, (posse, esbulho, data do 

esbulho e perda da posse) enseja a manutenção da sentença que deferiu 

a tutela possessória pleiteada pelo autor. (Ap 144934/2016, DES. CARLOS 

ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017). DIANTE DISSO, 

estando suficientemente demonstrados os requisitos, concedo A TUTELA 

DE URGÊNCIA para proceder a REINTEGRAÇÃO DE POSSE dos itens 

indicados no contrato sob a Id. nº 15065482, em favor da parte autora, 

determinando a expedição do respectivo mandado de reintegração de 

posse. Havendo necessidade, o que deverá ser certificado pelo Sr. Oficial 

de Justiça, autorizo desde já o uso de reforço policial e arrombamento se 

necessário. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 

31/10/2018, às 10:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007820-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DOS SANTOS DUARTE (AUTOR(A))

RODRIGO LUIS FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007820-40.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): RODRIGO DOS SANTOS DUARTE RÉU: NET SERVICOS DE 

COMUNICACAO S/A Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC. Anote-se. Diante do interesse 

da parte autora na autocomposição §5º, art. 334, CPC), com fulcro no art. 

334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

24/10/2018, às 12:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007678-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

JOSE ROBERTO COSTA NETO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELIANE GONÇALVES DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007678-36.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JOSE ROBERTO COSTA NETO RÉU: ELIANE GONÇALVES DE 

FREITAS Vistos. Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, nos 

moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final caso 

haja levantamento de valores. Anote-se. Trata-se de Obrigação De Fazer 

Com Pedido De Liminar Inaudita Altera Pars Com Pedido De Danos Morais 

para determinar em sede de tutela que a parte ré entregue cópias de seus 

documentos pessoais junto ao cartório, a fim de proceder a transferência. 

São requisitos para a concessão das tutelas de urgência: a probabilidade 

do direito, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A 

probabilidade do direito, de natureza notavelmente documental, pressupõe 

a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Nota-se que 

tais documentos devem estar atrelados em prova preexistente, que seja 

clara, evidente e portadora de um grau de convencimento tal que não 

possa ser levantado dúvida razoável. É provável o direito, em outros 

termos, como sendo a prova capaz, no momento processual, de autorizar 

uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, 

caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Neste sentido, cumpre 

registrar que embora sensível aos argumentos da autora no tocante à 

antecipação da tutela para que a parte compareça no cartório portando os 

documentos necessários para a realização da transferência do imóvel em 

discussão, observo que tal medida deságua na inexorável barreira da 

irreversibilidade do art. 300, § 3º, do CPC. A propósito, de recente decisão 

extraio a seguinte ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS – PRELIMINAR – CONVERSÃO DO RECURSO NA FORMA RETIDA 

– REJEIÇÃO – NATUREZA DE URGÊNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL – 

MÉRITO – RENOVAÇÃO DO ALVARÁ DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

E PÂNICO – PRETENSÃO À DEMOLIÇÃO DE PAREDES EDIFICADAS NO 

SUBSOLO DO EDIFÍCIO, QUE ESTARIAM EM DESCONFORMIDADE COM O 

PROJETO ORIGINAL, À CUSTA DA CONSTRUTORA – TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 

DO CPC – RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO 

CONHECIDO DESPROVIDO. Havendo risco de a decisão interlocutória 

ocasionar prejuízo grave à parte recorrente, não há razão para apreciar o 

recurso pela via do agravo retido. Ausentes os requisitos previstos no 

artigo 273, “caput”, do Código de Processo Civil – verossimilhança das 

alegações, baseada em prova inequívoca – afigura-se impossível à 

antecipação da tutela. Não se concederá a antecipação da tutela quando 

houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (exegese do 

art. 273, §2º, do CPC). (AI 61959/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/08/2015, 

Publicado no DJE 24/08/2015). Contudo, consigo que o pedido de tutela 

poderá ser novamente analisado depois de formado o contraditório. 

DESSA FORMA, rejeito a tutela pretendida. À vista da ausência de 

manifestação expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na 

autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao artigo 334, 

caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o dia 

31/10/2018, às 09:30 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço 

n. 01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já 

a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se o réu, por correio, 

para comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente 

ou através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007738-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JULIANO MARQUES DASRATH (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007738-09.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): JULIANO MARQUES DASRATH RÉU: EMBRATEL - EMPRESA 

BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos... Defiro à parte autora 

a assistência judiciaria gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o 

pagamento das custas ao final caso haja levantamento de valores. 

Anote-se. À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 17/10/2018, às 10:30 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias. As partes deverão comparecer a audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 

334 do CPC). Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer 

uma das partes a audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a 

dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da 

audiência de conciliação supra ou da ultima sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335 CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, que no for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, a parte autora para, no 

prazo de 10 (dez) dias, oferecer impugnação. Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Por envolver direito de 

menor, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007920-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADAIR JOSE TOMAZI (REQUERENTE)

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN (ADVOGADO(A))

ILDO BOTTON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDISON MARTINS GOMES (REQUERIDO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007920-92.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ADAIR JOSE TOMAZI, ILDO BOTTON REQUERIDO: EDISON 

MARTINS GOMES Vistos... Para inquirição da testemunha deprecada 

designo audiência para 18/10/2018, às 16:00 horas. Comunique-se ao 

Juízo deprecante acerca da data e horário da audiência. Cumprida, 

devolva-se ao Juízo de origem com as homenagens devidas. Intime-se. 
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Cumpra-se. (assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007765-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUYARA OLIVEIRA NASCIMENTO PEREIRA (REQUERENTE)

Gastão de Matos Junior (ADVOGADO(A))

THADEU AUGUSTO GODOY PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007765-89.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: THADEU AUGUSTO GODOY PEREIRA, LUYARA OLIVEIRA 

NASCIMENTO PEREIRA REQUERIDO: MRV ENGENHARIA E 

PARTICIPACOES SA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria 

gratuita, nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas 

ao final caso haja levantamento de valores. Anote-se. Em que pese à 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, com fulcro no art. 334, caput, §4º, inciso I, do CPC, 

designo audiência de conciliação/ mediação para o dia 17/10/2018, às 

11:00 horas a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007569-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GYAN CARLO DE ARRUDA (AUTOR(A))

GYAN CARLO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE D'KATIA FARIAS DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007569-22.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): GYAN CARLO DE ARRUDA RÉU: FRANCIELE D'KATIA FARIAS 

DE MOURA Vistos... Defiro à parte autora a assistência judiciaria gratuita, 

nos moldes do artigo 98 do NCPC, com o pagamento das custas ao final 

caso haja levantamento de valores. Anote-se. Entendo necessária a 

justificação prévia do alegado e para tanto, designo audiência para o dia 

17/09/2018, às 17h30min. Nos termos do art. 562, CPC, cite-se a parte ré 

para comparecer à audiência, em que poderá intervir desde que por 

intermédio de advogado. O prazo para contestar é de quinze dias (CPC, 

art. 564) e contar-se-á a partir da intimação do despacho que deferir ou 

não a liminar (CPC, art. 564, parágrafo único). Por se tratar de medida de 

urgência, determino que seja cumprido pelo Oficial Plantonista. Expeça-se 

o necessário. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005949-09.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

ROSANA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO PAULO FERREIRA CARDOSO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Autos nº 1005949-09.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Defiro o petitório acostado no Id. 13570884. Em assim sendo, 

redesigno audiência de conciliação para o dia 04 de outubro de 2018, às 

15h00min, expedindo mandado para citação da parte requerida, 

observando o endereço constante no Id. 13503913. Intimem-se e 

cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea Grande, 02 de 

agosto de 2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 30775 Nr: 548-08.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAERTE MIORANZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO CONCORDIA LTDA, JOSÉ 

FOCHESATTO, EDIR FOCHESATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE VETTORELLO - 

OAB:MT-5954-A, LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - 

OAB:3517-B/MT, SARA DE LOURDES S. ORIONE E BORGES - 

OAB:4807-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 434551 Nr: 3744-58.2016.811.0002

 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: ANA ROSA AMORIM DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, FIRMINO 

CONRADO DA COSTA, NIVA CORRÊA DE LIMA SILVA, ADENIR MARIA DO 

CARMO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:13.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROMOVO INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DA ADV. DANIELLE DOS 

SANTOS CRUZ, OAB-MT 13552, PARA, NO PRAZO LEGAL, 

MANIFESTAR-SE , REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, SOBRE A 

CERTIDÃO NEGATIVA DO SR. OF. DE JUSTIÇA, DE P. 67 ("NÃO 

ENCONTREI O Nº "138"), REFERENTE À CITAÇÃO DO REQUERIDO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 286115 Nr: 5264-92.2012.811.0002

 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: ALEXANDRO FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DALVO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 490657 Nr: 8408-98.2017.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSNIVAL DIESEL - LTDA, HENRIQUE 
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CAPRI PIRES DA SILVA, GUILHERME CAPRI PIRES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Reiterando a Intimação publicada no DJE 10321, de 21.8.2018, PROMOVO 

INTIMAÇÃO DA AUTORA, ATRAVÉS DO ADV. JACKSON NICOLA 

MAIOLINO - OAB-MT 17147, PARA, NO PRAZO LEGAL, JUNTE 

COMPROVANTE DO PREPARO (PAGAMENTO DE CUSTAS E TAXA 

JUDICIÁRIA), NOS TERMOS DA CNCJ, A SEGUIR TRANSCRITO. A SABER: 

"Art. 389.

No caso de expedição de carta precatória entre comarcas do Estado de 

Mato Grosso, as custas serão obrigatoriamente recolhidas no Juízo 

Deprecante, mediante guia de recolhimento padrão disponível nos 

cartórios distribuidores oficializados, postos de

 arrecadação e internet ( site do Tribunal de Justiça www.tjmt.jus.br). § 1º 

As cartas precatórias, enviadas via malote digital, deverão estar 

devidamente assinadas pelos magistrados, bem como instruídas com o 

comprovante de pagamento das guias ou comunicação de justiça gratuita. 

§ 2º Faltando algum dos requisitos do parágrafo anterior, o Juízo 

Deprecado procederá a

imediata devolução da missiva para saneamento das irregularidades" .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 405528 Nr: 14242-53.2015.811.0002

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA, SHIRLE 

APARECIDA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN DINELLY OSAKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 279061 Nr: 22764-11.2011.811.0002

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

 PARTE AUTORA: CARLITO OLÍMPIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDETE SILVA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMAIR CÍCERO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13.286-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA DA SILVA GALLINA - 

OAB:10029, SAMIRA PEREIRA MARTINS - OAB:10029

 INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM A RESPEITO DO 

LAUDO DE AVALIAÇÃO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 434551 Nr: 3744-58.2016.811.0002

 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: ANA ROSA AMORIM DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRACIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, FIRMINO 

CONRADO DA COSTA, NIVA CORRÊA DE LIMA SILVA, ADENIR MARIA DO 

CARMO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE DOS SANTOS CRUZ - 

OAB:13.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): GRACIANO ANTONIO DE OLIVEIRA, 

brasileiro(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 do art. 942 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: DOS FATOS : Trata-se a presente Ação de Uaucapião 

Especial, virtude da posse do imóvel objeto da lide, ser ininterrupta, mansa, 

pacífica, de boa fé, sem oposição e com animus domini, desde 1990. 

Tem-se que descrever os fatos da aquisição do lote pelo Requerido, pois 

o mesmo é parente da proprietária da porção maior do imóvel, a Sra. 

Helena Vieira da Conceição, o qual comprpou um lote de 460 m2, não 

tendo cercado ou cuidado do mesmo, tendo a Sra. Helena designado seu 

filho para prover a manutenção da limpeza do lote , o tempo passou e o 

Requerido não manifestou interesse em osupar o lote. A Requerente (nora 

da Sra. Helena) tentou localizar o Requerido na cidade Jangada/MT, 

obtendo a informação de que não sabiam de seu padeiro. Diante da falta 

de localização do Requerido, a Requerente tomou a iniciativa de procurar a 

Prefeitura Municipal de Vázrea Grande/MT e efetuar a regularização dos 

débitos existentes do referido terreno, no montente de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais) parceladamente, todavia, perdeu tais comprovantes. Todavia, 

desde 1990 a Requerente manteve posse do imóvel integrante da 

matrícula nº 28.654, com área total de 13.528,35 m2, com averbação nº 3, 

com área total de 465,73 m2, tendo área construída privada de 109,07m, 

com as suas descriminadas medidas : M1- 18,04m2 confrontamento c/ a 

Av. Gonçalo Botelho de Campos, M2- 27,97m2 confrontamento c/ a Av. 

Gonçalo Botelho de Campos; M3 - 43,33m2 confrontamento c/ Rua Ademar 

de Barros, M4 - 19,73 confrontamento com o imóvel de Niova Correa de 

Lima Silva. O referido lote encontra-se murado, tendo nele sido construído 

uma pequena casa, com 3 quartos, sala, cozinha, area de serviço externa 

e um pequeno espaço de lazer.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Lote localizado na Rua Ademar de 

Barros, nº 380, Bairro da Manga, Várzea Grande/MT

Despacho/Decisão: Vistos etc.Inicialmente recebo a emenda realizada.I – 

Cite-se o proprietário do imóvel usucapiendo, conforme qualificação 

expressa na matrícula de n. 10.330 (fl. 56) e todos os confinantes do 

referido imóvel (fls. 40; 43; 52).II – Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, 

citem-se os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (Art. 256, I 

c/c 257, III, ambos do NCPC).III – Por via postal, intime-se para manifestar 

interesse na causa, os representantes da Fazenda Pública da União, do 

Estado e do Município, encaminhando-se a estes a cópia da inicial e dos 

documentos que a instruíram.IV – Dê-se vistas ao Ministério Público.V – 

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, nos termos dos 

artigos 98 e 99 do NCPC.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Antonia Regina 

Domingues, digitei.

Várzea Grande, 25 de outubro de 2016

Jussara da Silva Cezer Titon Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000797-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER JOSE MARTINS (REQUERENTE)

QUELITA DA SILVA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000797-43.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: WALTER JOSE MARTINS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Tendo em vista que a parte 

autora emendou a inicial juntando aos autos cópia do requerimento 

administrativo protocolado perante a seguradora, id. 12005057. Assim, 

sendo recebo a emenda à inicial. Cite-se/intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 18 de outubro de 2018, às 14h20, 

constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 

15 (quinze) dias após a realização do ato, sob pena de aplicação da 

confissão e da revelia, no que for cabível (artigo 335, inciso I, CPC). 
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Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após 

a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

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

Grande, 10 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio 

Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007672-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO (ADVOGADO(A))

SONIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGEMED SAUDE S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007672-29.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): SONIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS RÉU: AGEMED SAUDE 

S/A Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em caráter liminar proposta 

por SONIA MARIA PINHEIRO DOS SANTOS em desfavor de AGEMED 

SAÚDE S.A., ambos qualificados na exordial. Assevera que, possui o 

plano de saúde da requerida há mais de 3 (três) anos, na modalidade de 

coparticipação e, em maio de 2018, alterou o plano para a modalidade 

FREE TOTAL 600 – STAN, sendo conveniada a plano de saúde coletivo 

que a isenta de quaisquer carências. Afirma que, após a realização de 

ultrassonografia, ficou diagnosticado a presença de nódulos em sua 

tireoide, os quais lhe tem causado frequentes engasgos, após exames 

detalhados o seu médico, conveniado ao plano, requereu uma intervenção 

cirúrgica para afastar o risco de morte da Autora. Aduz que, solicitou à 

requerida a autorização dos procedimentos, contudo foi informada que a 

Monitorização Neurofisiológica é dispensável para a realização do 

procedimento cirúrgicos recomendado, tendo em vista que a 

ultrassonografia revelou tireoide de tamanho normal. Sustenta que, 

segundo as informações prestadas por seu médico, a utilização da 

monitorização é indispensável para a realização da cirurgia, sendo a 

postura da requerida negligente e desprovida de amparo. Assim, requer a 

concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a ré 

autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos: TIREOIDETOCMIA 

TOTAL – COGIGO: 30213053 - MONITORIZAÇAO DE NEUROFISIOLÓGICA 

INTRA- OPERATÓRIA – 20202040, sob pena de multa diária no valor de 

R$5.000,00 (cinco mil reais). Pugna a concessão da gratuidade da justiça. 

Determinada a autora que juntasse parecer médico comprovando a 

necessidade da realização do procedimento cirúrgico solicitado, esta 

juntou parecer do Dr. Rafael Fitipaldi (id. 15057881). Vieram os autos 

conclusos. É o breve relato. Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos 

do art. 300 do CPC, 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. Na espécie, verifico que o pedido de 

antecipação de tutela merece deferimento. Os documentos juntados pela 

parte autora demonstram nitidamente a probabilidade do direito, haja vista 

a existência de vínculo contratual existente entre as partes (id. 14968142), 

o seu diagnóstico indicando a presença de nódulos na tireóide, 

evidenciando a necessidade de realização da cirurgia indicada por médico 

especialista (id. 14968173), tanto assim que a requerida não se opôs à 

realização de cirurgia, Tireoidectomia Total. De outro norte, a negativa da 

requerida em autorizar o procedimento médico denominado Monitorização 

Neurofisiológica Intra-Operatória, também solicitados pelo médico da 

autora, restou evidente no parecer acostado no id. 14968245. No mais, 

imprescindibilidade do procedimento para a realização e/ou sucesso do 

ato cirúrgico indicado à autora, restou demonstrado na justificativa 

apresentada pelo médico a atende, especialista em otorrinolaringologia. O 

especialista consignou a Monitorização Neuro-fisiológica é fundamental 

para o sucesso do procedimento, reduzindo as taxas de complicações, 

bem como é necessário para se evitar uma das complicações mais 

temidas nas cirurgias de Glândula Tireoide, a lesão inadvertida do nervo 

laríngeo superior e/ou laríngeo recurrente, pois auxilia na identificação 

destas estruturas (id. 15057881). Destarte, os documentos trazidos aos 

autos evidenciam o direito da requerente e, consequentemente, 

demonstram o perigo de dano à demandante, uma vez que estando em dia 

com os pagamentos das mensalidades junto a empresa ré, faz jus à 

cobertura de seu tratamento de saúde. Deve-se registrar que, ao presente 

caso se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 

n. 8.078/90), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

o qual aprovou a Súmula 469, com a seguinte redação: “Aplica-se o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. A 

súmula consolida o entendimento, há tempos pacificado no STJ, de que a 

operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços 

remunerados à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa 

do Consumidor, pouco importando o nome ou a natureza jurídica que 

adota. (Resp. 267.530/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJe 

12/3/2001). Desse modo, e havendo dúvidas de interpretação de 

cláusulas contratuais, o desate deverá ser sempre "de maneira mais 

favorável ao consumidor" (art. 47, CDC); razão por que merece 

acolhimento o pedido de tutela de urgência formulado pela requerente, 

mesmo porque, acaso o pedido não seja atendido de plano, o seu 

provimento ao final poderá não mais surtir efeitos prático e eficaz. Ante o 

exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da medida, nos 

termos do artigo 300, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para 

determinar que a empresa ré, AGEMED SAÚDE S.A, autorize a realização 

de todo o tratamento médico indicado para autora, conforme solicitado pelo 

médico especialista conveniado (TIREOIDETOCMIA TOTAL – COGIGO: 

30213053 - MONITORIZAÇAO DE NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA 

– 20202040), no prazo de 48horas, sob pena de multa diária que arbitro 

em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 13 de 

dezembro de 2018 às 14horas, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato 

atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). No mais, estando evidenciada 

a hipossuficiência da parte demandante em relação à requerida, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Intime-se. Cumpra-se. À vista da urgência da medida e do horário, 

CUMPRA-SE NO PLANTÃO. Várzea Grande/MT, 4 e outubro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004918-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO COSTA (REQUERENTE)

FERNANDO DAMASCENO PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONTE CABRAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004918-17.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cumprido o objeto da presente missiva, devolva ao Juízo 

Deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 04 de setembro de 2018. (Assinado 

Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002389-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

JADIR WILSON DA SILVA DALVI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABERCIO BANDEIRANTE (RÉU)

TERCEIROS POSSUIDORES (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1002389-25.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): ADEMIR FERREIRA DA SILVA RÉU: ABERCIO BANDEIRANTE, 

TERCEIROS POSSUIDORES Vistos. Em análise dos autos constata-se que, 
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determinada a intimação da parte autora para manifestar-se quanto à 

possível extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da ausência 

interesse processual, esta peticionou requerendo a reconsideração da 

decisão (id. 14955284). Contudo, posteriormente, o autor protocolou 

petição requerendo a concessão de Tutela Provisória em desfavor do 

Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso. De tal 

modo, à vista da inclusão de Autarquia Estadual no polo passivo da 

presente ação, este juízo não mais possui competência para processar e 

julgar a presente lide. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar 

e julgar o presente feito. Determino, por conseguinte, que sejam os 

presentes autos encaminhados ao Cartório Distribuidor, para que sejam 

redistribuídos para uma das Varas da Fazenda Pública desta Comarca. Às 

providências. Várzea Grande, 4 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007285-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

MARCIO AFONCO CUIM (AUTOR(A))

LAURA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEUSA NUNES PINTO (RÉU)

NILTON JOSE DE PINHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007285-14.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARCIO AFONCO CUIM, LAURA MARIA DA SILVA RÉU: NILTON JOSE DE 

PINHO, CLEUSA NUNES PINTO Vistos, etc. Acolho a emenda da inicial 

constante no Id. 14851588, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do 

art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em atendimento 

ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 

24/10/2018, às 15h30 a ser realizada por conciliador capacitado pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Citem-se os requeridos, por 

mandado, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma 

do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006677-50.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE LIMA SOUZA (AUTOR(A))

GILSON JOAQUIM SOARES (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, 

justificando-as, sob pena de preclusão. Julio Alfredo Prediger. Gestor 

Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004420-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA (ADVOGADO(A))

IRMAOS DOMINGOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte Autora para manifestação, no 

prazo de 05(cinco) dias, mormente quanto ao cumprimento do acordo 

homologado, nos termos da decisão retro.. Julio Alfredo Prediger Gestor 

Judiciário

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1003622-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENDRIU ALMEIDA ARAUJO (AUTOR(A))

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003622-57.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

ENDRIU ALMEIDA ARAUJO RÉU: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL 

DE SEGUROS Vistos, etc. Acolho a emenda da inicial constante nos Ids. 

14892181, 14892183, 14892186 e 14892190, a fim de que surtam seus 

legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram presentes 

os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. 

Anote-se. À vista da ausência de manifestação da parte autora quanto ao 

seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em 

atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 24/10/2018, às 16h a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do 

Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

correio, para comparecimento a respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma 

do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das 

partes ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte 

requerida oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na hipótese de ser apresentada 

contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003555-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL GOMES (EXEQUENTE)

ELIANDRA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. B. DE SANTANA EIRELI - ME (EXECUTADO)

MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 04/10/2018, às 14h30, no Balcão da 

Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca. Deverá, o periciado, 

estar munido de seus documentos pessoais de identificação (CNH, 

Carteira de Identidade, Título de Eleitor...) onde constem as assinaturas do 

nome da parte requerente, por extenso e/ou rubrica, seguramente 

exarada de seu próprio punho, para que sejam fotografadas e devolvidas 

imediatamente ao seu titular.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005366-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELCI JACQUES ANDRADE (ADVOGADO(A))

FRANCISCO MARTINS DE DEUS (REQUERENTE)

ELIANE APARECIDA MARQUES QUINELLATO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

IVANI DA SILVA SOUZA (REQUERIDO)

NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JORGE CABRAL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005366-24.2017.8.11.0002. REQUERENTE: 

FRANCISCO MARTINS DE DEUS REQUERIDO: IVANI DA SILVA SOUZA, 

JORGE CABRAL DA SILVA Vistos, etc. Diante da ausência de 

informações quanto a citação da requerida Ivani da Silva Souza Ferreira, 

designo audiência de conciliação para o dia 05/11/2018, às 16h30min a 

ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da 

Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora e o requerido JORGE CABRAL DA 

SILVA intimados da respectiva solenidade por meio de seus advogados, à 

luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a requerida IVANI, via 

mandado, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes específicos 

para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados 

ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Intimem-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007400-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007400-35.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

MARA CLEIDE ADRIANO GONCALVES RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Mara Cleide Adriana Gonçalves 

propôs a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos 

morais em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, 

alegando em síntese que, em junho do ano corrente foi surpreendida com 

uma cobrança no valor de R$ 2.022,95 (dois mil e vinte e dois reais e 

noventa e cinco centavos), que não corresponde ao real consumo da 

unidade consumidora instalada em sua residência. Desse modo, afirma 

que se dirigiu ao estabelecimento da empresa requerida, sendo informada 

que a cobrança se referia a consumo supostamente não faturado. Nestes 

termos requer, seja concedida a tutela antecipada determinando que a 

requerida suspenda provisoriamente a cobrança na Unidade Consumidora 

nº 6/1124567-7 relativa ao mês 06/2018, no valor de R$ 2.022,95 (dois mil 

e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos). No Id. 14818093 foi 

determinada a emenda da inicial, da qual a parte autora se manifestou no 

Id. 15000996. DECIDO. Acolho a emenda da inicial constante no id. 

15000996, a fim de que surtam seus legais e jurídicos efeitos. 

Considerando-se que se encontram presentes os requisitos do art. 98 do 

CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus 

da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém esclarecer que 

este consentimento processual ao consumidor não é prestado de forma 

automática, apenas pela verificação da existência de uma relação de 

consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII do Código de 

Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos básicos do 

consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive 

com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, 

a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.” No 

presente caso, razão assiste à parte requerente no tocante ao pedido de 

inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, pois além da verossimilhança das alegações, tal inversão 

é indispensável, eis que, por tratar-se de prova negativa, não há como a 

parte requerente comprovar que a cobrança recebida é devida ou não. 

Deste modo, a requerida reúne melhores condições de comprovar tais 

causas, em detrimento da hipossuficiência da parte requerente, razão pela 

qual determino a inversão do ônus da prova, conforme postulado. Da 

Liminar Trata-se de pedido de tutela de urgência cautelar incidental (art. 

300, CPC/2015), a qual depende da coexistência de dois requisitos. O 

primeiro exige a probabilidade do direito, consubstanciado na exposição 

da lide e do fundamento, além da demonstração do direito que se objetiva 

assegurar. Em outras palavras, a verossimilhança da existência do direito 

acautelado. Já o segundo requisito depende da análise objetiva da 

existência de perigo de dano, pressuposto este denominado por alguns, 

de perigo da morosidade, o qual reveste a tutela do caráter de urgência. 

Dessa sorte, cabe enfrentar o primeiro requisito da liminar, qual seja a 

probabilidade do direito alegado, este que envolve dose significativa de 

subjetividade, posto que guiado por um juízo de cognição sumária. 

Efetivamente, o primeiro requisito resta demonstrado pelos documentos 

anexados à inicial, aos quais se aliam ao questionamento da fatura com 

vencimento em 30/08/2018, no valor de R$ 2.022,95 (dois mil e vinte e dois 

reais e noventa e cinco centavos) constante no Id. 15000996, decorrente 

de uma recuperação de consumo, em razão da constatação de 

anormalidade apurada na UC de titularidade da autora, conforme carta ao 

cliente colacionada no Id. 14808034. Ademais, tratando-se de lide que tem 

por base a discussão sobre a cobrança de valores de consumo não 

faturado, tenho como descabido exigir da parte autora prova negativa, de 

modo que a incumbência de comprovar o erro do medidor, a culpa e a 

origem do débito, nestes casos, é exclusiva da requerida. Tampouco há 

que se por em dúvida a presença do perigo de dano, ante aos nefastos 

prejuízos que podem advir à parte autora caso a cobrança da fatura 

questionada persista, por consistir em uma forma de levar a autora ao 

pagamento de débito que entende indevido. De qualquer forma, caso a 

parte autora não efetue o pagamento estará sujeita a eventual suspensão 

do fornecimento de energia, bem este essencial à vida, à saúde, ao bem 

estar e à própria dignidade da pessoa humana, cujo fornecimento deve 
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ser contínuo, muito mais quando a dívida é questionada em juízo. Não 

obstante, entendo que a medida aqui deferida em nada prejudica os 

interesses e direitos da requerida, em razão da provisoriedade do 

pronunciamento, pois se não for vencedora a tese jurídica esboçada na 

petição inicial, a requerida poderá tomar as medidas necessárias para 

recebimento de seu crédito. Posto isso, defiro o pedido de tutela de 

urgência formulado na exordial, pelo que determino seja a requerida 

intimada para que se abstenha de efetuar a cobrança da fatura no valor 

de R$ 2.020,95, com vencimento em 30.08.2018, objeto do litígio, sob pena 

de multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixada com fulcro no art. 

537, do Código de Processo Civil, limitada a 20 (vinte) dias-multa. No 

impulso, diante do interesse da parte autora na autocomposição (§5º, art. 

334, CPC), com fulcro no art. 334, caput, do CPC, designo audiência de 

conciliação para o dia 05/11/2018, às 17h00min, a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a 

parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz 

do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por 

mandado, para comparecimento à audiência de conciliação, com 

antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão comparecer à 

audiência pessoalmente ou através de preposto com poderes para 

negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com a 

aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. Não havendo 

o comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC/2015), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, 

CPC/2015). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga 

preliminar e/ou documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (dez) 

dias a teor do art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a 

fase a postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham 

às partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002176-53.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRIEL GONCALO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

GLECY KELLY NUNES DE MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (RÉU)

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 04/10/2018, às 14h30, no Balcão da 

Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca. Deverá, o periciado, 

estar munido de seus documentos pessoais de identificação (CNH, 

Carteira de Identidade, Título de Eleitor...) onde constem as assinaturas do 

nome da parte requerente, por extenso e/ou rubrica, seguramente 

exarada de seu próprio punho, para que sejam fotografadas e devolvidas 

imediatamente ao seu titular.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006349-23.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO (ADVOGADO(A))

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 04/10/2018, às 14h30, no Balcão da 

Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca. Deverá, o periciado, 

estar munido de seus documentos pessoais de identificação (CNH, 

Carteira de Identidade, Título de Eleitor...) onde constem as assinaturas do 

nome da parte requerente, por extenso e/ou rubrica, seguramente 

exarada de seu próprio punho, para que sejam fotografadas e devolvidas 

imediatamente ao seu titular.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006351-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

MARIA ANTONIA DE CAMPOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (RÉU)

ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

THYAGO JORGE MACHADO (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato Intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início no dia 04/10/2018, às 14h30, no Balcão da 

Secretaria da Terceira Vara Cível desta Comarca. Deverá, o periciado, 

estar munido de seus documentos pessoais de identificação (CNH, 

Carteira de Identidade, Título de Eleitor...) onde constem as assinaturas do 

nome da parte requerente, por extenso e/ou rubrica, seguramente 

exarada de seu próprio punho, para que sejam fotografadas e devolvidas 

imediatamente ao seu titular.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005095-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES (AUTOR(A))

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005095-78.2018.8.11.0002. AUTOR(A): 

GENILZA LIMA DO CARMO FERNANDES RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não 

citação da parte requerida, conforme termo de audiência constante no Id. 

14987552, tendo a parte autora pugnado por nova tentativa de citação da 

parte requerida. Assim, diante da indicação de novo endereço da 

requerida, designo o audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, às 

15h a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, 

da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do 

CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida no 

endereço informado no Id. 14555724, consignando-se as deliberações 

contidas na decisão de Id. 13803854. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007998-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO (ADVOGADO(A))

A. MARQUES NETO EIRELI - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(RÉU)

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1007998-86.2018.8.11.0002. AUTOR(A): A. 

MARQUES NETO EIRELI - ME RÉU: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS 
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PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A., CALCARD ADMINISTRADORA DE 

CARTOES DE CREDITO LTDA Vistos. A gratuidade da justiça à pessoa 

jurídica só é admitida em situações excepcionais e mediante comprovação 

de insuficiência financeira não só da empresa, mas também dos seus 

sócios[1]. Outrossim, convém ressaltar que segundo o disposto na 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, ressalvados os casos em que a parte demonstre 

a incapacidade momentânea do pagamento, a taxa judiciária, as custas 

judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição 

da inicial (art. 456 CNGC/MT). Destarte, determino venha a parte autora, 

em 30 (trinta) dias, demonstrar documentalmente a atual hipossuficiência 

financeira da empresa e de seus sócios, ou, conforme for o caso, 

proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, sob pena 

de extinção do processo, nos termos do §1º, art. 456 CNGC/MT. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUES Juiz de Direito [1] Precedentes do STF: AgRg no REsp 

92.715-SP, DJe 09/02/2007; AI 716.294-MG, DJe 30/04/2009; do STJ: 

Embs. de Div. em REsp. 321.997/MG, Rel. Min. César Asfor Rocha, j. 

04/02/2004, DJe 16/08/2004; AgRg no REsp 866596/RS, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, j. 23/04/2009; EREsp 690.482-RS, DJe 13/03/2006; 

AgRg nos EDcl no Ag. nº 742730/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros, DJe 26/11/2007; EREsp 603.137-MG, Rel. Min. Castro Meira, j. 

02/08/2010; de Tribunais de Justiça Estaduais: Agr. de Instr. nº 

70047259684, 11ª Cível, TJ/RS, Rel. Luiz Roberto Imperatore de Assis 

Brasil, j. em 07/02/2012.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 326550 Nr: 22889-08.2013.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRYON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 

LTDA, OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:MT 17.567, RONAN JAKSON COSTA - 

OAB:4871/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO PENA DE MOURA 

FRANÇA - OAB:138190/SP, RONAN JACKSON COSTA - OAB:4.871

 Por meio do presente ato, intimo as partes para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se acerca da baixa do processo a este Juízo, requerendo 

o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 395887 Nr: 9080-77.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON RAMOS DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da petição retro, / pagamento de 

condenação, valendo seu silêncio como concordância tácita e 

arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 294690 Nr: 14842-79.2012.811.0002

 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: IGNEZ GUARESKI CASSOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARIEL MONTEIRO DA SILVA, 

ALBERT LUCAS MONTEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - 

DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA 

ROCHA-UNIVAG - OAB:8004/MT-230904/

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito das informações do oficio de nº 

660/2018, de fls 105.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006726-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO PEREIRA LEMES (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006726-57.2018.8.11.0002. REQUERENTE: 

ALEXANDRO PEREIRA LEMES REQUERIDO: BANCO HONDA S/A. Vistos, 

etc. Acolho a emenda da inicial constante no id. 1491648, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Considerando-se que se encontram 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC/2015, DEFIRO a gratuidade da 

justiça. Anote-se. Da Inversão do Ônus da Prova Quanto à inversão do 

ônus da prova, convém esclarecer que este consentimento processual ao 

consumidor não é prestado de forma automática, apenas pela verificação 

da existência de uma relação de consumo, mas subordina-se aos 

preceitos do art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que a cobrança que 

motivou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito é 

devida ou não. Deste modo, defiro a inversão do ônus da prova, conforme 

postulado. Em que pese à manifestação expressa da parte autora no 

desinteresse na autocomposição com fulcro no art. 334, caput, e § 4º, 

inciso I, do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 07/11/2018, 

às 14h30, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal 

de Justiça deste Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 

09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 

125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do 

CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento à 

audiência de conciliação, com antecedência mínima de 20 dias. As partes 

deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto 

com poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC/2015). 

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da 

justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC/2015. 

Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004420-86.2016.8.11.0002

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103336/9/2018 Página 147 de 176



Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ADOLFO ORGEDA (ADVOGADO(A))

IRMAOS DOMINGOS LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO (EXECUTADO)

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO (EXECUTADO)

SUPERMERCADO TREVAO LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1004420-86.2016.8.11.0002 

EXEQUENTE: IRMAOS DOMINGOS LTDA EXECUTADO: SUPERMERCADO 

TREVAO LTDA - ME, OSVALDO APARECIDO DE OLIVEIRA CELESTINO, 

ADRIANA KEIKO FUJII CELESTINO Vistos. Trata-se de ação de execução 

de título extrajudicial promovido por Irmãos Domingos Ltda. em desfavor de 

Supermercado Trevão Ltda. – Me, Osvaldo Aparecido de Oliveira Celestino 

e Adriana Keiko Fuji Celestino, todos devidamente qualificados nos autos. 

As partes compuseram acordo no Id. 5790974, e requereram a 

homologação da respectiva transação. É o relatório. Decido. Analisando o 

acordo celebrado pelas partes, vislumbro que os requisitos de validade, 

existência e eficácia dos negócios jurídicos encontram-se presentes, uma 

vez que assinados pelas partes. Assim, HOMOLOGO o acordo formulado 

no Id. 5790974 para que surta seus jurídicos e legais efeitos e por 

conseguinte, suspendo o curso do processo até o seu integral 

cumprimento (29/06/2018), nos termos do art. 922, caput, do Código de 

Processo Civil, dando-se baixa apenas no relatório estatístico, sem baixa 

na distribuição. Transcorrido o prazo convencionado, venha a parte 

exequente manifestar-se nos autos quanto ao cumprimento do acordo e 

após venham-me os autos conclusos para deliberação. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000837-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON RODRIGUES DA SILVA (AUTOR(A))

FERNANDA DOMINGAS RONDON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

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

 

Intimação da parte autora para comparecer na perícia designada para o 

dia 22/10/2018 às 14:00h, a se realizar na clínica Center Clin, localizado à 

Rua Barão de Melgaço (esquina com a Rua Major Gama), nº 24003, 1º 

andar, telefone 3023-1920.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000301-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERLEY ROCHA FINOTTI (REQUERENTE)

ROBERLEY ROCHA FINOTTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA GOMES DE MELO (REQUERIDO)

 

Certifico que em resposta a manifestação de Id. 12616529, o(a) 

advogado(a) da parte autora deverá emitir a guia para pagamento de 

diligência do Oficial de Justiça através do site "http://www.tjmt.jus.br" >> 

Emissão de Guia Online >>Diligência >> Emissão de Guia de Diligência >> 

Número Único do Processo: "1000301-14.2018.811.0002" >> Pesquisar >> 

Preencher dados solicitados >> e a seguir clicar em Gerar.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001082-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON JOAQUIM SOARES (ADVOGADO(A))

DORALICE BARROS MORENO (AUTOR(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA (ADVOGADO(A))

DENIS BUENO PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

Intimação das partes para, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003333-27.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO GOMES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MAILSA RAMOS SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ETEVALDO SEBASTIAO DA SILVA (RÉU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

ANGELICA CAMPOS MARTINS (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO ALVES MARTINS (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO)

CARLO LEANDRO FERREIRA PERES (CONFINANTES)

 

Intimação da parte Autora para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida (id. 15100262), no prazo de 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003588-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA ADRIANI DE ALMEIDA HORA (AUTOR(A))

MARCELO FRANCISCO DE ALMEIDA HORA (AUTOR(A))

AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

 

Intimação da parte Autora para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida (id. 13232219), no prazo de 5 (cinco) dias.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18503 Nr: 7623-35.2000.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOGO MARTINS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238-OAB-MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): DIOGO MARTINS GONÇALVES, Cpf: 

12936030900, brasileiro(a), casado(a), agricultor. 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: Diogo Martins Gonçalves propôs Ação de Embargos de 

Terceiro em face de Lavrofertil Produtos da Lavoura Ltda, o qual foi 

julgada improcedente, após OSmar Scheneider apresentou Cumprimento 

de Sentença em 31/08/2007 e até o presente momento não foi obtido êxito 

na intimação do executado.

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Diante do informado e requerido 

às fls. 239, DEFIRO com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo 

Civil, e DETERMINO a citação por edital do Requerido, pelo prazo de 30 

(trinta) dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a 

designação de curador especial ao Requerido revel e em atenção ao art. 
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72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar o Requerido devendo ser intimada para apresentação de 

contestação no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 28 de agosto de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323819 Nr: 20220-79.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO CARREIRA MARANHOS, ENIO MAURICIO G. 

CARRERA, VALDEJAR DE BRITO, OTÁVIO GOMES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ CAMPOS DE AMORIM, 

ALOIZIO GONÇALO DE SOUZA BOAVENTURA, CONTTATO 

CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS, TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Tocantins Matos - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982, VALESCA 

PRATTI DE LIMA - OAB:13943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13039

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALOIZIO GONÇALO DE SOUZA 

BOAVENTURA, Cpf: 69128529120, Rg: 11881780, Filiação: Lourdes de 

Souza Boaventura e Aloizio Fernandes Boaventura, data de nascimento: 

02/01/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), empresário, 

Telefone 9976-8376//3623.8995 e atualmente em local incerto e não sabido 

CONTTATO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS, TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

LTDA - ME. 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: Arlindo Carreira Maranhos, Enio Mauricio G. Carrera, 

VAldejar de Brito e Otávio Gomes Martins propôs Medida Cautelar de 

Sustação de Protesto com Pedido de Liminar em face de Antônio José dos 

Campos de Amorim, Aloizio Gonçalo de Souza Boaventura e Conttato 

Construções Elétricas, Transportes e Logísticas narrando ter sido 

registrado quatro protestos no 1º Serviço Notarial e de Registros da 

Comarca de Várzea Grande-MT em decorrencia de cheque dados em 

contrato não cumprido, requerendo a sustação dos protestos e a 

declaração da prescrição dos títulos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc..Diante do informado e requerente às fls. 

111, DEFIRO com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e 

DETERMINO a citação por edital do Requerido, pelo prazo de 30 (trinta) 

dias, de acordo com artigo 257, III, do CPC. Decorrido o prazo sem 

apresentação de defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a 

designação de curador especial ao Requerido revel e em atenção ao art. 

72, II, do CPC, NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para 

representar o Requerido devendo ser intimada para apresentação de 

contestação no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 31 de agosto de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 272393 Nr: 14256-76.2011.811.0002

 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: ERMELINDA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA IMOBILIARIA SÃO MATHEUS LTDA, 

FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, MARIA RODRIGUES PEREIRA, DEVAIR 

MORAES FERREIRA DE AMORIM BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2.573

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO RODRIGUES PEREIRA, 

brasileiro(a), atualmente em local incerto e não sabido DEVAIR MORAES 

FERREIRA DE AMORIM BISPO, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e 

não sabido MARIA RODRIGUES PEREIRA, Cpf: 31245250191, brasileiro(a), 

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: ERMELINDA CORREA propôs Ação de Usucapião 

Especial Rural de Terras Particulares ou Pro Labore em face da Empresa 

Imobiliária São Mateus Ltda, narra que no ano de 1997 a autora tornou-se 

legítima possuidora de uma área de terras rurais denominada Chácara 

Bem Te Vi, localizada dentro da Fazenda Parque Bandeirantes.

Descrição do Imóvel Usucapiendo: Descrição do Imóvel Usucapiendo:uma 

área de terras rurais resumida em 0,6113 hectares, Lote 29, denominada 

Chácara Bem Te Vi, Gleba Formigueiro, no Município de Várzea 

Grande-MT

Despacho/Decisão: Vistos, em correição.Diante do certificado às fls. 124 

com fulcro no artigo 256, I, do Código de Processo Civil, e DETERMINO a 

citação por edital dos confinantes Francisco Rodrigues Pereira, Devair 

Moraes F. Amorim Bispo e Maria, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de acordo 

com artigo 257, III, do CPC. Decorrido o prazo sem apresentação de 

defesa, o que deverá ser certificado, mister se faz a designação de 

curador especial ao Requerido revel e em atenção ao art. 72, II, do CPC, 

NOMEIO, desde já, a Defensoria Pública desta Comarca para representar 

os Confinantes devendo ser intimada para apresentação de contestação 

no prazo legal.Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CARLA TERESINHA 

FIORI B. LUZ, digitei.

Várzea Grande, 23 de agosto de 2018

Bartyra Rossana Miyagawa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 294567 Nr: 14719-81.2012.811.0002

 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: RONDOMAQ MAQUINAS E VEICULOS S/A, Bruno 

Medeiros Pacheco, ITAÚ UNIBANCO S.A, AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA, 

INDÚSTRIA DE ROÇADEIRAS DESBRAVADOS AVARÉ LTDA, EQUAGRIL 

EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA, AGCO DO BRASIL COMERCIO E 

INDUSTRIA LTDA, VENTUROSO, VALENTINI & CIA LTDA, COOPERATIVA D 

ECRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Beatriz Helena Dos Santos - 

OAB:87192/SP, BRUNA THAISA DIAS PENACHIONI - OAB:OAB/MT 

14.665, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:6.065/MT, CARLOS 

ALBERTO DO PRADO - OAB:4910, DIEGO ALVES CORREA BERNARDI - 

OAB:OAB/ 15.735, FAUSTO ALVES LÉLIS NETO - OAB:OAB/RS 29.684, 

FERNANDO JOSÉ GARCIA - OAB:OAB/SP 211.240, LEONARDO SANTOS 
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RESENDE - OAB:OAB/MT 6358, MARCELO DEZAM DE AZEVEDO - 

OAB:OAB/SP 104.171, MARCOS TOMAS CASTANHA - OAB:4575/MT, 

Mario Cardi Filho - OAB:3584-A, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de Recuperação judicial da RONDOMAQ MÁQUINAS E 

VEÍCULOS LTDA, distribuída em 07/08/2012, com deferimento do 

processamento em 16/08/2012 conforme decisão disponibilizada no DJE 

8880/2012 do dia 23/8/2012 e publicado em 24/8/2012 sexta-feira.1. Ante 

a renúncia de fls. 1734, no tocante à remuneração do administrador 

judicial renunciante, considerando o lapso temporal superior a 03 anos, a 

contar do deferimento da recuperação judicial (27/01/2015), até a 

presente data, bem como o disposto no art. 24, §3º da LFR, tenho por 

suficientes os valores mensais percebidos até a presente data, de modo a 

determinar a interrupção dos pagamentos. 1.b Determino, ainda, nos 

termos do art. 22, II, da LFR, a intimação do administrador judicial 

substituído para para que preste contas da sua administração, 

procedendo aos relatórios necessários, no prazo de 15 dias úteis, de 

forma pormenorizada, inclusive a respeito dos valores percebidos, bem 

como entregar à sua substituta, todos os bens e documentos da massa 

que se encontrem em seu poder, também no mesmo prazo. 2. Em 

substituição, , nomeio para exercer o encargo BRUNO CARVALHO DE 

SOUZA, OAB-MT 19.198, com endereço profissional situado na Rua. 

Mistral, n.º 09, sala 507, Edifício The Point Smart Business, Cuiabá/MT, 

telefone (65) 3358-8278, bruno@carvalhoegiraldelli.com.br, que deverá 

ser intimado para, no prazo de 48 horas, aceitando o encargo que lhe foi 

atribuído, assinar, na sede do Juízo, o termo de compromisso de bem e 

fielmente desempenhar sua função e assumir todas as responsabilidades 

a ela inerentes (art. 21, 22, 23 e 33 da LFR).(..)Cumpra-se, com urgência. 

Intime-se. Expeça-se o necessário.Com a manifestação da nova 

administração judicial, vistas ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445146 Nr: 9477-05.2016.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMV, RAFAELLY ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VIANA - 

OAB:MT 16.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 INTIMAÇÃO para o advogado CARLOS EDUARDO VIANA DEVOLVER os 

autos no prazo de 3 (três) dias, tendo em vista ter extrapolado o prazo 

legal, sob pena de perder o direito à vista fora de cartório e incorrer em 

multa nos moldes do art. 234 § 2º do Código de Processo Civil, bem como 

da expedição de Mandado de Busca e Apreensão

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 527829 Nr: 3039-89.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE SILVA DO NASCIMENTO, DSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGU - HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:MT 8.337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Vistos, etc.

Nada obstante o pedido de cumprimento de sentença provisório, a parte 

requerida postulou pelo parcelamento da dívida (fls. 178/194), bem como 

tem comprovados os depósitos nos autos (fls. 195/197; fls.198/200; 

fls.201/203), devendo o credor se manifestar a respeito, requerendo o 

que entender de direito. Prazo: 10 dias.

 Após, abra-se vista ao Ministério Público, e concluso, para as 

deliberações pertinentes.

 Cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 496016 Nr: 11616-90.2017.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDN, DSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADPÀMEAIDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:MT 8..337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213

 Vistos.

Considerando que, o autor é menor representado por sua genitora, 

abra-se vistas ao Ministério Público para que este se manifeste acerca do 

acordo juntado aos autos fls.305/309.

Após venham-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 220207 Nr: 451-27.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOUFLEUR E LANGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBER MAURO MATTOS MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código. 220207.

Vistos.

Em análise detidamente dos autos, verifica-se que a presente execução é 

promovida em desfavor do executado RUBER MAURO MATTOS MORENO, 

contudo não foi realizada a citação pessoal.

Em manifestação às fls. 109/110, o credor requer seja efetivada a 

penhora e remoção da piscina objeto de garantia do contrato firmado entre 

as partes.

Pois bem. É sabido que a penhora é um direito do credor, inclusive sem 

que a parte credora comprove o esgotamento de todas as diligências 

necessárias para a satisfação do seu crédito, conforme entendimento 

pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Porém, no caso concreto, não houve a citação válida do executado.

Destarte, não havendo citação válida na presente execução, não poderá 

ser realizado tal ato processual, pela ausência de angularização da 

relação processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDUCIAL - 

LITISCONSÓRCIO - CITAÇÃO DE APENAS UM EXECUTADO - PENHORA – 

IMPOSSIBILIDADE - Cuida a hipótese de Agravo de Instrumento interposto 

contra a decisão que indeferiu a realização de penhora on-line, vez que 

não houve a citação de todos os Executados. Citação válida apenas do 

segundo Executado. Inexistência de aperfeiçoamento da relação 

processual. Exigência da citação de todos os executados para início da 

contagem do prazo previsto no art. 652, nos termos do art. 241, III, ambos 

do Código de Processo Civil - Acerto da decisão agravada. Aplicação do 

caput do art. 557 do Código de Processo Civil. Recurso que liminarmente 

se nega seguimento. (TJRJ - RAI 2009.002.38421. Rel. Des. Caetano 

Fonseca Costa – julg. 29.09.2009)

Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de penhora, por não haver nos 

autos angularização processual.

Assim, dando seguimento do feito, determino a intimação do exequente 

para manifestar nos autos, requerendo o que entender de direito. Prazo: 

10 dias.

 Intime-se e cumpra-se, com as providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 431923 Nr: 2098-13.2016.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-B

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, 

apenas para determinar que a requerida restitua ao requerente o valor de 

R$ 7,00 (sete reais), com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do seu 

arbitramento (presente data). Considerando que o requerente decaiu de 

parte considerável de seus pedidos o condeno ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser o autor 

beneficiário da justiça gratuita.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se e 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 405251 Nr: 10792-82.2015.811.0041

 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: DANIELI DE LARA PINTO RIBEIRO MENDEZES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Diante de todo exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa da 

requerente arguida na presente ação e, consequentemente JULGO 

EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 

485, inciso VI do Código de Processo Civil, condeno a requerente ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 17479 Nr: 632-43.2000.811.0002

 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: JOSÉ ALFREDO DA SILVA WEISS, EDUARDO BORGES 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.S SUPERMERCADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BORGES ALVES - 

OAB:, MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 Autos nº: 632-43.2000.811.0002 – Código. 17479

 Vistos.

 Ante a renúncia do Administrador Judicial (fls.219/220), NOMEIO para 

exercer o encargo a empresa ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, 

CNPJ 24.297.807/0001-04, sediada na Av. Historiador Rubens de 

Mendonça, n.º 2000 - sala 104, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, Bairro 

Bosque da Saúde, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000, telefone (65) 3644-7697, 

atendimento@zapaz.com.br, para, aceitando o encargo que lhe foi 

atribuído, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar na sede do Juízo, o termo 

de compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo e assumir todas 

as responsabilidade a ele inerentes (artigo 33, da Lei n.º 11.101/2005).

Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 550698 Nr: 15295-64.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVROFÉRTIL - PRODUTOS DA LAVOURA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALGOMAR IMPORTAÇÃO PRODUTOS 

AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MARIANO BRIDI - 

OAB:2619/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 15295-64.2018.811.0002 Código. 550698

Vistos.

Intime-se o Administrador Judicial da massa falida, para no prazo de 15 

(quinze) dias, requerer o que entender de direito.

2 - Com as manifestações do Administrador Judicial renunciante, 

encaminhe-se os autos ao Ministério Público para vistas e parecer.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se, Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 229924 Nr: 10064-71.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L.M. COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano Dias Correa - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Intimação da parte autora para realizar a retirada da certidão de crédito, 

nesta secretaria, no prazo de 10 (dez)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 446786 Nr: 10308-53.2016.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184/A

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para manifestar acerca do Laudo Pericial 

de fls. 98/100, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 333214 Nr: 1844-11.2014.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.C. DO NASCIMENTO ALMEIDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CARLA BRIZOLA - OAB:MT 

23.419, ANA CAROLINA SCARAÇATI - OAB:MT 11.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 46/47. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas disponíveis ao Juízo.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 224050 Nr: 4256-85.2009.811.0002

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAL TELHAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIBRACO COM. IND. DE FERRO E AÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIUTOM RIBEIRO CHAVES 

JUNIOR - OAB:MS 8.575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILICE DUARTE BARROS - 

OAB:133.310/SP
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 Intimação da parte autora para realizar a retirada da certidão de objeto e 

pé, nesta secretaria, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 306187 Nr: 1954-44.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOVINIL IDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, BANCO 

BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON MARIO DE SOUZA - 

OAB:MT 4635, JOSE EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:MT 

13.604-A

 Certifico que o processo foi retirado em carga rápida pela Dr. Emilia 

Aparecida de Assunção Silva, em 28/08/2018, sendo devolvido nesta data 

(04/09/2018), motivo pelo qual a parte Executada ficou impossibilitada de 

se manifestar nos autos.

 Sendo assim, procedo a devolução do prazo e a INTIMAÇÃO da parte 

Executada na pessoa de seu advogado (art. 854, §2°, CPC), podendo esta 

suscitar, no prazo de 05 (cinco) dias, a impenhorabilidade e/ou a 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos do art. 854, 

§2°, do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 394256 Nr: 7943-60.2015.811.0002

 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: UELSON PAIVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

(SEGURADORA LÍDER)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para manifestar acerca da proposta de 

honorários periciais de fls. 227, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 9593 Nr: 3315-87.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO BRAGA SERRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, LUIZ GONÇALO DA SILVA - OAB:4265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

À vista do disposto no §3º do art. 256, do CPC, defiro o requerimento de 

fls. 263. Assim, procedo à consulta do endereço do requerido, nos 

sistemas disponíveis ao Juízo.

 Após, em sendo obtido êxito na obtenção de novo endereço, cite-se.

Caso contrário, intime-se o requerente a manifestar e requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 20669 Nr: 74-18.1993.811.0002

 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: CLÓVIS SGUAREZI E CIA. LTDA, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA, ACÁCIA 

REFLORESTAMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE SCHOMMER - 

OAB:21588/O, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - OAB:MT 9.779, 

Clovis Sguarezi Mussa de Moraes - OAB:OAB-MT 14.485, FRANCINE 

GOMES PAVEZI - OAB:17162 - MT, IRAJA REZENDE DE LACERDA-E - 

OAB:OAB/MT 11.987, Vittor Arthur Galdino - OAB:13.955-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA RODRIGUES - 

OAB:MT 12.503

 INTIMAÇÃO do administrador judicial para manifestar o que entender de 

direito. Prazo: 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 302164 Nr: 22977-80.2012.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAM, JULIA DE OLIVEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AB MANZEPPI - 

OAB:OAB-MT 9203, EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - 

OAB:MT 9.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte Requerida para manifestar acerca da proposta de 

honorários periciais de fls. 148, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 424089 Nr: 24148-67.2015.811.0002

 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: ADRIANA ROSA RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT 8.506-A

 INTIMAÇÃO das partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial de 

fls. 92/94, no prazo comum de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 102184 Nr: 11201-93.2006.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO OESTE CAMINHÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico ser tempestivo os Embargos Monitórios apresentados às fls. 

114/115.

Sendo assim, procedo a INTIMAÇÃO da parte Autora para apresentar 

manifestação acerca dos Embargos Monitórios (fls. 114/115), no prazo de 

15 (quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 264557 Nr: 4046-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPPIM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODINEL EGUES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:OAB/MT-5367, JONADABE DOS REIS SANTIAGO - 

OAB:7632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4046-63.2011.811.0002 - Código. 264557

Vistos.
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Compulsando os autos, verifico que, ás fls.64 o douto patrono da parte 

autora fez a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes.

 Em consulta ao Sistema Apolo, verifico que os patronos não se 

encontram cadastrados, logo não foram intimados das determinações 

retro.

Assim, nos termos do art. 272, §§ 2º e 4º, do CPC, determino o 

cadastramento dos advogados, substabelecidos ás fls.64, e, no 

seguimento Intimem-se os doutos patronos da parte autora para que 

manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, requerendo o que 

entender de direito. Prazo: 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 81191 Nr: 1851-18.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DA SILVA NICOLAU ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMES GONÇALO FERREIRA, TABELIÃO DO 

CARTÓRIO DO 2º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DE VÁRZEA 

GRANDE -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, DR. GUSTAVO TOMAZETI CARRARA - OAB:5.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 INTIMAÇÃO da parte autora para manifestar-se acerca da certidão do 

oficial de justiça de fls. 380, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 204853 Nr: 822-25.2008.811.0002

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERLOJA - COOPERATIVA LOJ. VEST. CONF. DE 

CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO SPARANO-EPP, CLAUDIO SPARANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10.407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS GARCIA DE 

ALMEIDA - OAB:MT 2573

 Vistos, etc.

Considerando que a sentença proferida nos Embargos à Execução, nº 

3355-54.2008.811.0002 – Id. 207443, foi caçada pela Suprema Corte, 

determino a suspensão deste feito, para o prosseguimento regular dos 

autos em apenso.

Intime-se. Cumpra-se.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 329994 Nr: 26292-82.2013.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIL RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADEMIL RODRIGUES DA SILVA, Cpf: 

78494354191, Rg: NADA CONSTA, Filiação: Sem Qualificações, 

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: 11/12/2013.

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

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ADEMIL RODRIGUES DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente 

ao débito de Imposto Predial e Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 828/2013.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$ 4.699,72 - Valor Atualizado: R$ 4.449,72 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 04 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 413729 Nr: 18771-18.2015.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEC INOX METALÚRGICA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA -MT, FABIANE CRISTINA PAMELA DE ALMEIDA, ADIZOIL 

SOARES MORAES, JOÃO CARLOS DE ALMEIDA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TEC INOX METALÚRGICA INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA -MT, CNPJ: 01253428000109, Inscrição Estadual: 

131690531, atualmente em local incerto e não sabido FABIANE CRISTINA 

PAMELA DE ALMEIDA, Cpf: 03063379166, brasileiro(a), atualmente em 

local incerto e não sabido JOÃO CARLOS DE ALMEIDA FILHO, Cpf: 

32572972115, Rg: 314.529, Filiação: João Carlos de Almeida e Josefa 

Severino dos Santos, data de nascimento: 04/06/1964, brasileiro(a), 

natural de Janiropolis-PR, casado(a), comerciante e atualmente em local 

incerto e não sabido ADIZOIL SOARES MORAES, Cpf: 31405886153, Rg: 

394478, Filiação: Eloy de Moraes e Lucinda Soares de Moraes, data de 

nascimento: 02/04/1964, natural de V. Grande-MT, convivente, 

comerciante, Telefone 36861096. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/09/2015.

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

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de TEC INOX 

METALÚRGICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -MT, FABIANE CRISTINA 

PAMELA DE ALMEIDAE OUTROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Irregularidade de Escrituração, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 20158397/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 23/04/2015

 - Valor Total: R$ 12.396,87 - Valor Atualizado: R$ 11.846,87 - Valor 

Honorários: R$ 550,00

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 
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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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 04 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 377588 Nr: 25002-95.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRTUAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VIRTUAL COMERCIO DE COSMETICOS 

LTDA, CNPJ: 07098929000144, Inscrição Estadual: 133017907. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 21/11/2014.

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

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

VIRTUAL COMERCIO DE COSMETICOS LTDA, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de Alvará, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1065/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/11/2014

 - Valor Total: R$ 5.762,32 - Valor Atualizado: R$ 5.362,32 - Valor 

Honorários: R$ 400,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 04 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 379677 Nr: 26505-54.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eronildes Odilon de Queiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLE FERREIRA VIEIRA - 

OAB:10.648, LUIZ VICTOR PARENTE SENA- PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ERONILDES ODILON DE QUEIROS, Cpf: 

15154017900, 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: 09/12/2014.

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

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

ERONILDES ODILON DE QUEIROS, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de Imposto Predial e Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 5367 E 5368/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$ 22.843,59 - Valor Atualizado: R$ 22.093,59 - Valor 

Honorários: R$ 750,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 04 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 376483 Nr: 24142-94.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON DELMAR THEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VILSON DELMAR THEVES, Cpf: 

58103406953, Rg: 4200001-9, Filiação: Alindo Theves e de Ida Glaci 

Hessler Theves, data de nascimento: 22/04/1967, brasileiro(a), natural de 

Rolante-RS, casado(a), empresário/agricultor. 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: 14/11/2014.

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

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

VILSON DELMAR THEVES, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Imposto Predial e Territorial Urbano, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 449/2014, 450/2014, 451/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/11/2013

 - Valor Total: R$ 19.466,05 - Valor Atualizado: R$ 19.216,05 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

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, Suellen Oliveira dos 

Santos, digitei.

Várzea Grande, 04 de setembro de 2018

Emerson Botelho de Campos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 443168 Nr: 8430-93.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE FRANCLIN FERREIRA RAMOS, MARIA 

SIRLEY MACEDO RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 326015 Nr: 22380-77.2013.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: LASCDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Diante do teor da certidão retro, de que decorreu o prazo sem que o 

Estado de Mato Grosso efetuasse o depósito dos honorários periciais, 

com suporte no art. 6º, do Provimento 011/2017-CM, determino o 

sequestro do valor, via Sistema Bacenjud, em contas públicas do ente 

público executado.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 379931 Nr: 26677-93.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLY GONÇALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada da 

verba honorária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se presumir 

pela renúncia à atualização. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 344529 Nr: 11526-87.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO DA ROSA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:OAB/MT 13.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. GERSON 

FANAIA PEREIRA – CRC/MT 008440-007, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 260666 Nr: 18684-38.2010.811.0002

 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: ALICE MARIA DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO MISORINO 

- OAB:19317, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:MT/ 9459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista a concordância da parte autora com os termos 

apresentados pelo INSS como condição para desistência do recurso de 

apelação interposto, homologo-a, determinando a intimação do recorrente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar a planilha do débito. Decorrido o 

prazo e ouvida a parte autora em 15 (quinze) dias, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 284706 Nr: 3770-95.2012.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a atualização de 

cálculo de fl. 205, ordenando, por conseguinte, seja expedida a 

Requisição de Pequeno Valor ou de Precatório, conforme o caso, 

observando-se as formalidades de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 423414 Nr: 23790-05.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 PEREIRA MORAES PORTELLA, ARYANA 

RODRIGUES POPPERL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT, LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - OAB:15773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida às servidoras públicos estaduais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 
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respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 246341 Nr: 19527-03.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS REC. 

NAT. RENOVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.D.CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro, ordenando, com fulcro no art. 40 da Lei 6.830/80, o 

arquivamento provisório do processo pelo prazo de 1 (um) ano, com baixa 

no relatório estatístico até eventual manifestação, esclarecendo que 

imediatamente ao término desse período, iniciará o prazo da prescrição 

quinquenal (art. 40, § 2º, da referida lei), independentemente de nova 

intimação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 373526 Nr: 21945-69.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENO BRAZ DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14091

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida ao servidor público municipal deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 509, I e 

art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE 

OLIVEIRA, Contador CRC/MT 1.940/0-2, para realização de perícia contábil, 

a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte 

do servidor, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

atribuído, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte exequente e executada sobre 

a proposta de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos 

os autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 339338 Nr: 7413-90.2014.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 386193 Nr: 2738-50.2015.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATANEL FIGUEIREDO ASSUNÇÃO, JOIRCE 

GONÇALINA LEMES VARGAS, BELMA DOS SANTOS LEMES, MARIA 

JULIA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - 

OAB:7.255, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - OAB:20.111-B, 

IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B, LIDIANE FÁTIMA GOMES MOREIRA 

- OAB:15.784, RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:10.350, 

VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.
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Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338895 Nr: 7049-21.2014.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA, NAIR VENTORIN GURGACZ, ASSIS 

GURGACZ, UNEP S/N ADMINISTRAÇÃO e PARTICIPAÇÃO, ACIR MARCOS 

GURGACZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ARAUJO SIQUEIRA - 

OAB:39.549, EDUARDO RODRIGO COLOMBO - OAB:42.782, GABRIEL 

SANTOS ALBERTTI - OAB:44655, JÔNATAS CASALLI BETTO - 

OAB:47789, RAMIRO DE LIMA DIAS - OAB:12504

 Vistos.

 Ouça-se a parte executada acerca dos documentos retro, nos termos do 

art. 437, § 1º, do CPC, fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o 

prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 207405 Nr: 3289-74.2008.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLUZ DIESEL LTDA, JOSÉ CARLOS DA 

SILVA, LYETE ADORNO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE DE HOLANDA ROCHA - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:9893 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAMASCENO 

PERES - OAB:12.553/MT

 Vistos.

 Ouça-se a parte executa acerca do pedido retro, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Decorrido esse prazo, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247919 Nr: 7583-04.2010.811.0002

 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: JULIA FIGUEIREDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Indefiro o pedido de suspensão, tendo em vista que o prazo de 90 

(noventa) dias pleiteado já se exauriu. Intime-se a parte autora para, em 10 

(dez) dias, juntar a decisão administrativa, sob pena de extinção. 

Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 300635 Nr: 21310-59.2012.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: DARCY CRUZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Aguarde-se o pagamentos dos requisitórios.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 247910 Nr: 7623-83.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDA EVANGELISTA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9870

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte executada para, querendo, impugnar a execução, no 

prazo de 30 dias e nos próprios autos (art. 535, do Código de Processo 

Civil).

 Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, 

expeça-se requisição de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor para 

pagamento dos valores acrescidos de juros e correção monetária até a 

data do efetivo pagamento, nos moldes estabelecidos no §3º, incisos I e II, 

do art. 535, do CPC, observando-se as formalidades legais (art. 100, da 

Constituição Federal).

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430641 Nr: 1238-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORE DO ENSINO PUBLICO 

- SINTEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Com fulcro no art. 535 do Novo Código de Processo Civil, determino seja 

intimada a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 dias e nos 

próprios autos, impugnar a execução. Não impugnada a execução, 

expeça-se a Requisição de Pequeno Valor ou de Precatório nos moldes 

previstos no § 3º, do aludido dispositivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430033 Nr: 832-88.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 433956 Nr: 3410-24.2016.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIL CORREA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA C. RIBEIRO 

MISSORINO - OAB:19.317, JOÃO DALVO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9459, NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO - 

OAB:19677/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a desistência dos 

recursos interpostos pelas partes, ordenando, por conseguinte, seja 

intimado o INSS para imediata implantação do benefício. Intime-se também a 

parte autora para, querendo, executar a sentença, no prazo de 15 dias.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261997 Nr: 1131-41.2011.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Indefiro o pedido retro, tendo em vista não constar nos autos 

comprovação acerca do vínculo de parentesco da autora com o 

pretendente à habilitação, Sr. Benedito Querino da Silva, ainda que conste 

o nome deste como genitor dos filhos da autora, especialmente pelo fato 

de a certidão de óbito de fl. 151 apontar a falecida como "solteira" na 

ocasião do falecimento.

 Desse modo, levando-se em conta, ainda, que o processo vem se 

arrastando desde agosto de 2016 sem que se proceda à regular 

habilitação dos herdeiros da autora, determino seja intimada a subscritora 

da petição de fl. 150 para resolver o impasse, no prazo de 5 (cinco) dias, 

sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. Decorrido o 

prazo, conclusos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 338370 Nr: 6601-48.2014.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: DELFINA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Concordando a exequente com o excesso apontado, desnecessária se 

torna maior perquirição acerca do assunto, impondo-se o acolhimento do 

pedido.Por conseguinte, determino sejam os autos remetidos à Contadoria 

Judicial para atualização dos valores, inclusive dos honorários 

advocatícios, conforme os índices de juros e correção monetária 

pugnados pelo executado a fl. 192, fixando-se o prazo de 5 (cinco) 

dias.Condeno a exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito 

econômico obtido (excesso apontado na impugnação), nos termos do 

artigo 85, §§ 2º e 7º, do CPC. Em virtude da gratuidade da justiça, 

suspendo a cobrança da verba honorária pelo prazo de 5 (cinco) anos ou 

até quando cessada a condição de beneficiária (art. 98, § 3º, do 

CPC).Aportando aos autos o novo cálculo, conclusos para homologação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 308855 Nr: 4842-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA MARIA DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte exequente para juntar aos autos planilha atualizada da 

verba honorária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de se presumir 

pela renúncia à atualização. Decorrido em branco o prazo, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 430435 Nr: 1080-54.2016.811.0002

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

- SINTEP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À parte autora para, querendo, executar sentença, no prazo de 15 dias, 

sob pena de arquivamento. Decoprrido em branco o prazo, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248402 Nr: 8023-97.2010.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de mérito, a 

prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, tendo em 

vista que a decisão anulatória da sentença já fixou previamente o termo 

inicial do benefício.

 Fica, portanto, afastada a prejudicial.

 Assim, em prosseguimento, não havendo outras questões processuais 

pendentes a serem decididas dou por saneado o processo, fixando como 

ponto controvertido a comprovação da atividade rural desempenhada pela 

esposa do requerente no período exigido pela lei para fazer jus ao 

almejado benefício social.

Para tanto, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 6 de 

novembro 2018, às 16h, determinando, como meio de prova, o depoimento 

pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas indicadas.

Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, devendo ser 

observada a norma contida no art. 455, do CPC.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 248390 Nr: 8052-50.2010.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ COELHO SEVERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - 

OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Homologo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, a atualização de 

cálculo de fl. 154, ordenando, por conseguinte, seja expedida a 

Requisição de Pequeno Valor ou de Precatório, conforme o caso, 

observando-se as formalidades de praxe.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 435536 Nr: 4358-63.2016.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19.716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:MT 15.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida à servidora pública municipal deverão ser apurados 

em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 475-C, II, 

do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito do art. 

509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. GERSON FANAIA 

PEREIRA – CRC/MT 008440-007, para realização de perícia contábil, a fim 

de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial por parte da 

servidora, com base nos dados e documentos apresentados nos autos, 

cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de 

nomeação do perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 

465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328569 Nr: 24890-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TERESINHA FIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Cumpra-se todo o ordenado na decisão anterior, intimando-se o Sr. Perito 

para apresentar proposta de honorários, ouvindo-se, após, as partes. 

Decorrido o prazo já fixado, conclusos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334619 Nr: 3146-75.2014.811.0002

 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: VANESSA SENGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Diante do teor da petição retro, de que o réu vem cumprindo com o 

fornecimento da medicação, determino seja arquivado o processo com as 

cautelas de estilo.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 447796 Nr: 10833-35.2016.811.0002

 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: ALESSANDRA ARAUJO TORRES, MAURA JUSTINO 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON RAPHAEL DELLA 

VALENTINA - OAB:20929/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334707 Nr: 3223-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA SERAFINA DA SILVA, JOIRCE GONÇALINA 

LEMES VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando as partes a manifestarem sobre o laudo pericial de 

fls. 382/406, no prazo de 10 dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte 

autora em seguida a parte requerida, esta, através da remessa em carga 

dos autos à Procuradoria Geral do Município.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 83891 Nr: 6017-93.2005.811.0002

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

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

 PARTE AUTORA: JP, LDLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IE-, MDVG-M, JCDF, RMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT, JOSE ANTONIO IGNÁCIO 

FERREIRA RIBAS - OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA MACIEL - 

OAB:10.862 MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO-UNIVAG - OAB:9237, 

CIBELIA MARIA LENTE MENEZES - OAB:2301-A/MT, CLÁUDIO HEDNEY 

DA ROCHA-UNIVAG - OAB:6066 - MT, EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - OAB:N° 9.564/MT

 Vistos.

 Defiro o pedido retro de penhora de investimento de renda fixa Bradesco 

Vida e Previdência - CGBL e o adiantamento para futuro de aumento de 

capital em nome da empresa executada Industrial Eventos, nos moldes 

pretendidos (TRF1 - AP 011555007219975010065 - Terceira Turma, Rel. 

Mônica Batista Vieira Puglia, p. 24.11.2017).

 Cumprida a providência, conclusos para apreciação do segundo pedido 

furmulado pelos exequente.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 426869 Nr: 25569-92.2015.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAX TELEFONIA E TRANSPORTES 

RODOVIÁRIOS LTDA-ME, TALITA FONSECA MAZETTO, MARA DENISE 

CARGNELUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 
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OAB:8083-MT, FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT19.689/MT

 Vistos.

 A despeito do recurso de apelação interposto pela parte exequente, é de 

se ressaltar que o meio utilizado pelo recorrente para atacar a decisão 

objurgada é inadequado e, por isso, impede o seu conhecimento.

Segundo norma do art. 203 do Código de Processo Civil, os atos do juiz 

consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, 

compreendendo como sentença o ato que implica algumas das situações 

previstas nos arts. 485 e 487, do referido instituto processual civil, e como 

decisão interlocutória o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve 

questão decisória que não põe fim à fase cognitiva do procedimento 

comum ou extinga a execução (§ § 1º e 2º, do art. 203).

Os arts. 1.009 e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, dizem que 

somente caberá apelação das sentenças e que das decisões 

interlocutórias caberá agravo.

No caso em tela, houve recurso de apelação da decisão interlocutória de 

fls. 43-45 que julgou improcedente a exceção de pré-executividade, em 

flagrante inadequação da via eleita, uma vez que não houve extinção da 

execução, de modo que o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Como se vê, evidenciada a inadequação da via eleita, impõe-se a rejeição 

do recurso, salientando, ademais, que a substituição de um recurso por 

outro exige o cumprimento de certos requisitos legais, como, por exemplo, 

a dúvida objetiva sobre qual seria o recurso cabível, inexistência de erro 

grosseiro, dentre outros.

No caso em estudo, inexistindo dúvida acerca de qual recurso cabível, o 

reconhecimento de erro grosseiro é situação “sine qua non”, restando, 

pois, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal por 

ausência dos requisitos que lhe dão sustentação.

 Diante do exposto, inadmito o recurso de apelação interposto e ordeno 

seja ele desentranhado e restituído ao seu subscritor, a tudo 

certificando-se.

Em prosseguimento à execução, à exequente com prazo de 15 dias para 

manifestação.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 109538 Nr: 5376-37.2007.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA NACIONAL DE PETROLEO, GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADI FERREIRA VIANA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SOARES RAMOS - 

OAB:PROC. FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO DE ASSIS MACEDO - 

OAB:3541/MT, INALDO XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - 

OAB:9270, LEONIR GALERA MARI - OAB:3007-A/MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6040, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056, Rodrigo Sampaio de Siqueira - OAB:9259, SAIONARA 

MARI - OAB:5225

 Vistos...

Observa-se que, de fato, desde 10 de dezembro de 2016, a empresa 

executada revogou a procuração outorgada aos advogados mencionados 

a fl. 142, substituindo-os pelo advogado Jonathan W. da Costa Oliveira e, 

mesmo assim, os antigos profissionais foram intimados via DJE da decisão 

da exceção de pré-executividade (fl. 157).

Assinale-se também que, inexplicavelmente, após a decisão da exceção 

de pré-executividade, veio aos autos a peça de fl. 158 subscrita pelos 

advogados Mauro Paulo Galera Gari e Gerson da Silva Oliveira que não 

mais atuam como advogado da executada.

Logo, não tendo sido o subscritor da peça retro intimado da referida 

decisão, com suporte no art. 223 do CPC, defiro o pleito, restituindo-lhe o 

prazo para eventual recurso, a contar de sua intimação desta decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 334669 Nr: 3192-64.2014.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT17757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Instado a se manifestar sobre a proposta de honorários periciais no valor 

de R$ 400,00 (quatrocentos reais), o ente público estadual concordou 

tacitamente com a proposta, deixando transcorrer em branco o prazo para 

manifestação (fl. 326).

 Diante do exposto, fixo os honorários periciais em R$ 400,00 

(quatrocentos reais), ficando, assim, homologada a proposta de fls. 

322-323, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, determino seja intimado o ente público municipal para o 

depósito integral do valor, bem como para juntar aos autos os documentos 

solicitados pelo Sr. Perito, no prazo de 10 dias. Depositado o valor, 

transfira-se 50% (cinquenta por cento) da quantia à conta bancária do Sr. 

Perito, intimando-se, após, este, para indicar data, hora e local para o início 

dos trabalhos periciais.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 328612 Nr: 24936-52.2013.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA NEUZA DE BARROS E BARROS, BENTA 

MARIA DA SILVA CAMPOS, CRISTINA MARIA DA SILVA LEITE, CARLA DE 

CASSIA PEDROSO, CLEITON GOMES UNTAR, CLYODINÉYA MORAES DE 

CAMPOS, CLAUDINICE CAMPOS SANTOS, CELMA MARIA DA SILVA 

PONTES, CREUZA MARIA DUARTE, CARLOS EDUARDO DE SOUZA 

ALEKNOVIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Restando decidido na sentença que os valores da efetiva defasagem 

remuneratória devida aos servidores públicos municipais deverão ser 

apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos termos do art. 

475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser processada pelo rito 

do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, nomeio o Sr. OSNI PEREIRA 

DE MORAIS, Contador CRC/MT 019162/O, para realização de perícia 

contábil, a fim de se comprovar inequivocamente a alegada perda salarial 

por parte das servidoras, com base nos dados e documentos 

apresentados nos autos, cabendo às partes, em 15 dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente 

técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC.

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia.

Apresentado o laudo correspondente e ouvidas as partes e os eventuais 

assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias, conclusos para decisão.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 10 dias, apresentar sua proposta 

de honorários, explicitar os critérios que serão utilizados para realização 

da perícia, bem como indicar o local e a data para o início dos trabalhos 

periciais.

Prestadas as informações, ouça-se a parte e executada sobre a proposta 

de honorários no prazo de 5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos.

Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 413173 Nr: 18453-35.2015.811.0002

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZINETE VIANA DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SADORA XAVIER FONSECA 

CHAVES - OAB:10332/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271
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 Vistos.

 A despeito do que foi determinado na sentença no que se refere à 

solicitação de elaboração de cálculo pelo Departamento da Secretaria 

Auxiliar da Presidência, verifica-se que, na realidade, por se tratar de 

valor superior a 10 (dez) salário mínimos, não há se falar em RPV, mas em 

expedição de Precatório, nos termos do art. 1º, da Lei Municipal n. 

4.172/2016, o que dispensa a providência adotada.

 Desta feita, ordeno que se expeça a correpondente ordem requisitória 

nos autos em apenso, nos quais deverão ser juntadas cópias da sentença 

e dos atos subsequentes, arquivando-se os presentes autos com as 

cautelas de costume.

 Intimem-se. Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004709-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA REZENDE (AUTOR(A))

Giuseppe Zampieri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007950-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS BISPO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, etc. Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 4.º 

da Lei 1.060/50). Trata-se de ação de restabelecimento de auxílio-acidente 

de trabalho com pedido de tutela de urgência por LUIS CARLOS BISPO 

neste ato representado por JANETE MEDRADO BISPO contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, onde almeja o benefício 

auxílio-acidente, pois alega que sofreu um acidente onde desde abril do 

corrente ano encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva, estando 

afastado de suas atividades laborais sem condições para o labor. Aduz o 

requerente, que diante do seu quadro clínico, na data de 22.05.2018 a 

empresa onde trabalha, solicitou ao INSS a concessão do auxílio doença, 

e para atender as necessidades do segurado, necessário o exame 

pericial, mas somente fora remarcado para o dia 16.11.2018 na agencia 

previdenciária de Várzea Grande -MT. Relata que, mesmo com a perícia 

marcada para o mês de novembro, fora informado pelos servidores da 

agência do INSS que não há disponibilidade de profissionais médicos, e 

que mesmo na época agendada possivelmente não será realizada. Com a 

inicial juntou documentos. É a síntese. Fundamento e decido. A tutela será 

de urgência quando, nos termos do artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil, “houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

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

tutela de urgência, seja antecipada ou cautelar, reclama a observância de 

determinados requisitos, a saber: a) requerimento da parte; b) elementos 

de convicção que evidenciem a probabilidade do direito; e c) perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ainda sim, imprescindível 

que os efeitos da tutela de urgência antecipada não sejam irreversíveis. 

No caso em apreço, os elementos de convicção constantes dos autos 

demonstram a fumaça do bom direito, ou seja, que as alegações da parte 

autora são verossímeis, prováveis. Os documentos indicam a 

probabilidade do direito do Autor, pois evidenciam os males que justifica a 

concessão do benefício, conforme atestado/laudos médicos. Há também 

urgência no pedido, porque o benefício é verba alimentar, entendo 

oportuno o recebimento do auxílio-doença até regular perícia médica a ser 

realizada na data informada em novembro ou determinada por esse juízo 

oportunamente, sob o crivo do contraditório, para ulteriores 

esclarecimentos, sobretudo, quanto à confirmação da incapacidade 

laborativa permanente ou temporário da parte autora. Diante do exposto e, 

preenchidos os requisitos legais e com fundamento nos artigos 294 e 300, 

do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

ANTECIPADA e, determino a parte ré, que no prazo de 05 (cinco) dias, 

implante/conceda o benefício previdenciário de auxílio-doença em favor da 

parte Autora o Senhor LUIS CARLOS BISPO, observado o atestado médico 

acostado na inicial, nos termos do art. 219 do NCPC/2015. O Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS deverá ser intimado para o imediato 

cumprimento desta decisão, sob pena de imposição de medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Cite-se a parte ré, 

para, querendo, responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS 

(art. 335 c/c 183 do NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de 

contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 

350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a 

parte Ré silencie, venham os autos conclusos para reconhecimento da 

revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do 

NCPC). Expeça-se o necessário. Às urgentes providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003093-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILCREA CORREA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005193-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GENI APARECIDA FIRMINO DE OLIVEIRA SILVA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1006867-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROSSATO DA SILVA AVILA (ADVOGADO(A))

MARIANICE DA SILVA ARRUDA (EXEQUENTE)

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003172-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN DE SOUZA ESPINOSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE (RÉU)
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CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003606-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR (ADVOGADO(A))

JEFFERSON APARECIDO POZZA FAVARO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (RÉU)

DIRETOR EXECUTIVO DO PREVIVAG-INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL 

DOS SERV MUNIC V GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003751-62.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUÍS HENRIQUE CARLI (ADVOGADO(A))

ADRIANO DAMIN (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO SILES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003489-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA GALDINA BATISTA DA SILVA (EXEQUENTE)

TATYANNE NEVES BALDUINO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003576-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GESSY BATISTA CAMARGO (REQUERENTE)

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005055-96.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENETE RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004781-35.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNCAO (AUTOR(A))

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1004781-35.2018.8.11.0002. AUTOR: JAIR FIGUEIREDO DE ASSUNCAO 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos... Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Cite-se o Requerido para, querendo, responder a 

presente ação, no prazo legal (artigos 335 e 183 do CPC). Vindo resposta 

do requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à parte 

requerente para, querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 13 de junho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005920-22.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

MARIA JULIA LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005920-22.2018.8.11.0002. AUTOR: MARIA JULIA LOPES DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 25 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003020-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI RAQUEL RICAS (ADVOGADO(A))

ADRIANA ROBERTA RICAS LEITE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005182-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM LEITE DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 
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cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos intimando a 

parte autora para querendo impugnar a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004785-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI (ADVOGADO(A))

CLEBER AMARAL MOTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001572-29.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERENTE)

ANDRE GONCALVES MELADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004450-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRO LUCAS MACHADO PRATES (ADVOGADO(A))

ISAIAS SAMUEL BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001492-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO DA FAZENDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Numero do 

Processo: 1001492-94.2018.8.11.0002 REQUERENTE: MINISTERIO DA 

FAZENDA REQUERIDO: MASSA FALIDA ALCOPAN ALCOOL DO 

PANTANAL LTDA Vistos. Cumpra-se servindo esta de mandado. Após, 

devolva-se com nossas homenagens.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002575-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEVIA LUISA RAMOS (AUTOR(A))

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

V. A. R. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar AS PARTES para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as. 

Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 246957 Nr: 20574-12.2010.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, RENE 

ADÃO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): TRANSPORTES ARARA AZUL LTDA, 

CNPJ: 02315626000112, Inscrição Estadual: 13.179.355-1. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 07/05/2010.

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

FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de TRANSPORTES ARARA AZUL 

LTDA e RENE ADÃO ALVES PINTO, na quantia abaixo especificada, 

referente ao débito de CDA N°20103921, inscrito(s) na(s) seguinte(s) 

Certidão(ões) de Dívida Ativa: 3921/2010.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/04/2010

 - Valor Total: R$ 1.451,99 - Valor Atualizado: R$ 1.301,99 - Valor 

Honorários: R$ 150,00

Despacho/Decisão: REFERÊNCIA:AUTOS Nº 20574-12.2010 - Cód.: 

246957 EXECUÇÃO FISCALEXEQÜENTE:FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUALEXECUTADO:TRANSPORTE ARARA AZUL E OUTROS 

Vistos,Citem-se, por correio, observando a Serventia o disposto no art. 8º, 

III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, os devedores pagar o 

débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes à garantia da 

execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do Código de 

Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou inexistência de 

embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo os honorários 

advocatícios em R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais). Materializado 

eventuais embargos os honorários certamente serão majorados nos 

parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, alíneas “a”, “b” e “c”, 

do Código de Processo Civil.Nomeando bens à penhora, que deverá vir 

com seu valor estimado e demais exigências dos artigos, 9° e 10, da Lei 

de Execução Fiscal, colha-se a expressa manifestação do Exeqüente, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pena de anuência e concordância tácita. 

Havendo concordância, lavre-se o termo a que se refere o art. 657, do 

CPC, que deverá ser subscrito pelo Executado, dessa data correrá o 

prazo para embargos, procedendo ao Sr. oficial de justiça, o registro da 

penhora no Cartório Imobiliário. Não havendo pagamento ou nomeação de 

bens no prazo de 05 (cinco) dias, proceda-se à penhora por Oficial de 

Justiça de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, 

juros, custas e honorários advocatícios, e o auto de penhora deverá 

obedecer as regras contidas no art. 13 de LEF, com intimação imediata do 

Executado, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de 

anuência e concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora 

no Cartório Imobiliário competente. Não encontrando o Executado, para 

intimação da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus 

parágrafos, da Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo as 

hipóteses de penhora e atos subseqüentes, designe-se datas para hasta 

pública, com as devidas publicações e intimações sob à luz da LEF, CNGC, 

CPC e demais normas aplicáveis à espécie. Na hipótese de concordância 

do Exeqüente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 
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da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exeqüendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação. Expeça-se o necessário. Às 

providênciasVárzea Grande, 04 de dezembro de 2012.ONIVALDO 

BUDNYM Juiz 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, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 04 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 448003 Nr: 10925-13.2016.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança - restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor) proposta por SONIA 

APARECIDA DE SIQUEIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, onde 

se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 434/94, 

posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(I) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (II) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (III) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (IV) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 
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REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, o pedido inicial, no 

sentido de: a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção 

da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento.

 Por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Deixo de condenar o Ente/Requerido nas custas e despesas processuais 

e condeno-o em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 4º, inc. II), a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, 

art.85, § 3º, inc. II).

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do CPC.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 344320 Nr: 11348-41.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATÁLIA VIANA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 64925 Nr: 1083-29.2004.811.0002

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODISSÉIA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, FABRICIO RAFAEL DA SILVA, NOEMI DE LIMA, JOÃO CARLOS 

TAVARES, JONAS ZILIO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALERIO POUSO - 

PROC.EST. - OAB:3892/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCIDES FERREIRA - 

OAB:12.540

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl.257.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 320179 Nr: 16569-39.2013.811.0002

 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 JANETE LUPERINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

 Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA JANETE 

LUPERINI em face da decisão prolatada às fls. 126/130, alegando omissão 

quanto aos pedidos contidos na inicial visto que a sentença analisou tão 

somente os danos morais.

 Os embargos foram opostos tempestivamente (fls. 146).

É o necessário.

DECIDO.

Pois bem, o objetivo dos embargos de declaração é a manifestação sobre 

ponto controvertido, contraditório ou omisso, porventura existente na 

decisão em sentido amplo, conforme artigo 1.022 do CPC e seus incisos.

É importante ressaltar que esse recurso não tem como fim primeiro 

produzir a modificação da decisão proferida, mas somente corrigi-la para 

afastar eventuais vícios, garantindo a efetiva prestação jurisdicional, que 

exige do magistrado manifestações claras, precisas e completas.

Assim, deve ficar claro que, para que os embargos de declaração tenham 

cabimento, e possam até produzir o efeito modificativo, é necessário a 

presença de um dos vícios enunciados no artigo 1.022 do diploma 

processual.

Ocorre que, verifica-se, entretanto, a inexistência dos citados vícios na 

decisão atacada, uma vez que, a decisão foi devidamente apreciada e 

prolatada com embasamento legal, sendo julgado parcialmente os pedidos 

contidos na inicial, motivo, pelo qual, os presentes embargos merecem 

total rejeição.

Assim, conheço dos Embargos de Declaração porque tempestivos e, 

REJEITO-OS, em sua totalidade e mantenho a decisão.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 329627 Nr: 25941-12.2013.811.0002

 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: ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D' ORAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 

SERV.MUNIC. V.GRANDE-PREVIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:OAB/MT12.645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar AS PARTES, para no prazo 

legal para manifestar-se sobre o laudo pericial retro juntado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 244796 Nr: 5317-44.2010.811.0002

 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: EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO DOMINGOS, RACHID HERBERT 

PEREIRA MAMED - SECRETÁRIO MUN. DE FAZENDA DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, JOSE AUGUSTO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Carlos Kersting Roque 

- OAB:7.258 OAB/MT, GARCEZ TOLEDO PIZZA - OAB:8675

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO JENEZERLAU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/MT 3.613- B, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Diante do exposto, não se tratando aqui de nenhuma das situações 
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vislumbradas no art. 4º da Lei 4.717/65 e não havendo prova do efetivo 

prejuízo ao erário ou sequer interesse em se prosseguir no feito para sua 

produção, em face da documentação acostada aos autos, julgo 

improcedente o pedido formulado na Ação Popular proposta por Evelin 

Dayane Pedroso Belizário em face de Murilo Domingos, Rachid Herbert 

Pereira Mamed e José Augusto de Moraes.Sem custas e sem honorários, 

em virtude da natureza da causa e de ter sido vencida a autora.Após o 

trânsito em julgado, baixe-se, anote-se e arquive-se.Separem-se destes 

autos os de código número 244195. P. R. I. C.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 318637 Nr: 15027-83.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ROCHA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTICA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CLEBER ROCHA BATISTA, Cpf: 

05238504179, Rg: 17063906, Filiação: Oliveira Costa Batista e America 

Rocha Guimaraes, data de nascimento: 18/03/1991, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, convivente, operador de maquinas, Telefone 

99288-2213/3691-1701. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o acusado Cleber Rocha Batista, para comparecer à 

audiênia desiganda para o dia 19/09/2018 às 16h20min, conforme decisão 

de fls. 180, abaixo transcrita.

Despacho/Decisão: Vistos. Designo o dia 19 de setembro de 2018, às 

16h20min, para continuação da audiência de Instrução e Julgamento.Int.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Jeferson dos Reis 

Pessoa Jr, digitei.

Várzea Grande, 04 de setembro de 2018

Otávio Vinicius Affi Peixoto Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 246569 Nr: 16980-87.2010.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Odilzon das Neves Graus 

Junior - OAB:6836

 Intimar o advogado Odilzon das Neves Grauz Júnior (OAB/MT 6836), 

constituído pelo acusado Anderson de Oliveira e Silva, para comparecer à 

audiência desigada para o dia 17/09/2018 às 14h, conforme decisão de 

fls. 241, cientificando-lhe ainda, que seu pedido de fls. 247, consistente 

em substituir testemunhas, foi deferido às fls. 249.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 373112 Nr: 21640-85.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO 

DPVAT S/A, MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LUCAS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA SOUZA SILVA 

MONTEIRO - OAB:, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284-OAB-MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Edivaldo Lucas Dias, Rg: 1668930-5 SSP MT Filiação: 

João Dias Militão e Eulange Maria de Lima Farias, data de nascimento: 

05/08/1984, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, convivente, dono 

de bar, Endereço: Rua 28, Q.79, L.39, Bairro: Ouro Verde, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, para que 

constitua outro advogado de sua confiança, ou, declare a sua condição 

de hipossuficiência. Intimando-o , ainda, que não constituído o patrono no 

prazo assinalado, 10 (DEZ) dias, ser-lhe-á nomeado Defensor Público, 

sendo aberta imediatas vistas à Defensoria Pública local para o patrocínio 

de sua defesa.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 332800 Nr: 1494-23.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIDIMO ANTUNES SILVA JUNIOR, FAGNER 

MIGUEL DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTOR DE JUSTIÇA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAIDE LUCILA DE 

CAMARGO - OAB:1933/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Fagner Miguel de Sá Filiação: Antonio Cardoso 

de As e Maria Miguyel da Silva As, data de nascimento: 02/01/1990, 

brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), operador de 

máquinas, Endereço: Rua: Papa João 23, Quadra 12, Casa 22, Bairro: 

Parque do Lago, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO RÉU, acima qualificado, para que 

constitua outro advogado de sua confiança, ou, declare a sua condição 

de hipossuficiência. Intimando-o , ainda, que não constituído o patrono no 

prazo assinalado, 10 (DEZ) dias, ser-lhe-á nomeado Defensor Público, 

sendo aberta imediatas vistas à Defensoria Pública local para o patrocínio 

de sua defesa.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 390544 Nr: 5672-78.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN PEREIRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443, CLAUDIA FELICIO GARCIA - OAB:19292, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE, a denúncia para CONDENAR, nas 

penas do art. 171, caput, do Código Penal, RENAN PEREIRA DE ARAÚJO, 

brasileiro, filho de José Inocêncio de Araújo e Joana Adir Ferreira, nascido 

aos 06/11/1986, natural de Várzea Grande/MT. Analisando as 

circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu era primário quando da 

ocorrência do crime. A culpabilidade não excede o dolo exigido para o 

ilícito; não se extraem elementos suficientes a se valorar de maneira 

desfavorável ao réu sua personalidade e conduta social; os motivos do 

crime são inerentes à espécie; as circunstâncias do crime não excedem a 

normalidade; as consequências não devem ser valoradas negativamente, 

pois, intrínsecas ao delito; e o comportamento da vítima, igualmente, já 
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incorporado no tipo penal não devem influir, fixo a pena base em 1 (um) 

ano de reclusão.Reconheço a atenuante da confissão, deixando de 

atenuar a pena-base por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 

do STJ).Diante da ausência de quaisquer outras causas especiais de 

diminuição ou aumento da pena torno a pena definitiva nos moldes acima. 

Estabeleço o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “c” do Código Penal.Atendendo ao critério de 

reprovação e prevenção do crime, diante da falta de informações nos 

autos sobre a situação financeira do Réu, entendo suficiente o valor 

correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo 

vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente quando da 

execução (CP, art. 49, § 2º).Condeno o Réu ao pagamento das custas e 

taxas processuais.Após o trânsito em julgado desta decisão para o 

Ministério Público, venham-me os autos conclusos.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Várzea Grande, 23 de abril de 

2018.MARILZA APARECIDA VITÓRIO Juíza de Direito

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 477133 Nr: 216-79.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALMEIDA PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Felipe Almeida Pereira de Lima, Cpf: 02492161242, Rg: 

26443864 SSP MT Filiação: Luiz Carlos de Lima e Solange Almeida Pereira, 

data de nascimento: 04/12/1994, brasileiro(a), natural de Pimenta 

bueno-RO, solteiro(a), lavador de carros/mec.de refrigeração, Endereço: 

Rua Santos Dumont, 45, Bairro: Aeroporto, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ACUSADO para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO e JULGAMENTO, a ser realizada no dia 

07/11/2018 , às 14 horas.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 477133

Vistos etc.

Pelo que se observa o acusado foi notificado por edital às fls. 103, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

110/111), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra FELIPE ALMEIDA PEREIRA DE 

LIMA.

Designo a audiência para o dia 07 de novembro de 2018, às 14h, para o 

comparecimento do acusado, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas o acusado via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):Sâmia Caroline dos S. Silva, Analista 

Judiciária

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527917 Nr: 3083-11.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZES MARQUES DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON APARECIDO 

POZZA FAVARO - OAB:10200/B

 INTIMAÇÃO do advogado do réu para o inteiro teor da decisão: "Ação 

Penal n. 527917

Vistos etc. A acusada, devidamente notificado (fls. 51), apresentou por 

meio de advogado particular defesa prévia (fls. 56/66), não suscitando 

preliminares, postergando a defesa do mérito para fase oportuna. Assim, 

demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra IZES MARUQES DE 

FIGUEIREDO. Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de novembro de 2018, 

às 14h30min. Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda o 

advogado constituído e as testemunhas arroladas no feito. Notifique-se o 

MP. Expeça-se necessário. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 530629 Nr: 4738-18.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GEZUALDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO MITSUO TAMARA - 

OAB:17.150-0/MT

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu JOSÉ 

GEZUALDO DE SOUZA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas 

do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 

8.072/1990.Passo a dosar a pena.....Por estes motivos, com estribo no art. 

59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 

8.072/90 aplico a pena base distanciada do mínimo legal, ou seja, em 7 

(sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias multa, já que a 

quantidade da droga e preponderante e determina uma valoração mais 

contundente.Não há atenuantes nem agravantes.Inexistindo nos autos 

quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a 

definitiva nos moldes acima.Estabeleço em regime semiaberto para início 

do cumprimento da pena.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) 

do valor do salário mínimo, ....Tendo em conta a pena e regime aplicados, 

defiro ao réu o direito de aguardar em liberdade pelo trânsito em julgado. 

Expeça-se alvará de soltura. Decorrido o prazo de cinco dias da 

expedição da ordem de soltura, voltem-me para verificação do 

cumprimento.Oficie-se a Autoridade Policial, autorizando a incineração da 

droga apreendida. O termo comprobatório deverá vir aos 

autos.Encaminhem-se uma caderneta pequena com anotação; um 

capacete San Marino cor preto; uma mochila cor azul; uma correntinha de 

metal cor dourada com pingente e duas balanças de precisão, sendo uma 

da marca Tomate e outra da marca Diamond (termo de apreensão de fls. 

24), a Diretoria do Fórum para destinação ou destruição.Publique-se. 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 540694 Nr: 10254-19.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIAN VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9.862

 Isto posto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu:CRISTIAN 

VIEIRA DA SILVA, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do 

art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 65, I, do CP.Passo a dosar a 

pena –Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, são 

favoráveis ao réu: a culpabilidade; os antecedentes criminais; a conduta 

social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias e as 

consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não há 

nos autos nada que revele o contrário.A quantidade significativa da droga, 

que deveria ser aqui considerada como critério de recrudescimento da 

pena base, não o será, uma vez que utilizada como fundamento para 

negar o benefício do privilégio, evitando-se a dupla valoração.Por estes 

motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal c/c art. 33 da Lei 

11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo 

legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão 500 (quinhentos) dias 

multa.Reconheço a atenuante da maioridade penal relativa, porém a pena 

está em seu mínimo legal.Não há agravantes.Inexistindo nos autos 
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quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a 

definitiva nos moldes acima.Estabeleço o regime semiaberto para o início 

do cumprimento da pena.Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) 

do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, 

nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 

11.343/06.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526675 Nr: 2383-35.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAMIRIS SANTANA VALEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Thamiris Santana Valezi, Cpf: 04763616137, Rg: 

23803886 SSP MT Filiação: Nelson Valezi Neto e de Gonçalina Santana de 

Arruda, data de nascimento: 17/07/1992, brasileiro(a), natural de 

Sorriso-MT, solteiro(a), estudante-promotora de vendas, Endereço: Rua 

Francisco ,Amoel de Paula, Nº 540, Bairro: Água Limpa, Cidade: Várzea 

Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO da acusada para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 526675

Vistos etc.

Pelo que se observa a acusada foi notificada por edital às fls. 51, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

54 e verso), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra THAMIRIS SANTANA VALEZI.

Designo a audiência para o dia 07 de novembro de 2018, às 14h30min, 

para o comparecimento da acusada, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas a acusada via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):Sâmia Caroline dos S. Silva, Analista 

Judiciária

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 526668 Nr: 763-80.2017.811.0112

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DE CAMPOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Thiago de Campos Alves, Rg: 1649256-0 SSP MT 

Filiação: Azilton Antonio Alves e Doranice de Campos, data de nascimento: 

10/08/1988, brasileiro(a), natural de Chapada dos guimarães-MT, 

solteiro(a), servente, Endereço: Rua Marcelãndia Nº 69, Bairro: Jardim 

Panorama -Setor 2, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ACUSADO para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 

07/11/2018, às 14:00

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc.

O acusado, notificado pessoalmente (fls. 44/45), apresentou, por meio da 

Defensoria Pública, defesa prévia (fls. 47), não suscitando preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra THIAGO DE CAMPOS ALVES.

 Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 14h00min.

Cite-se e intime-se o acusado, intimando-se ainda o Defensor Público e as 

testemunhas arroladas no feito.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 512152 Nr: 20171-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO, JOÃO GUERINO MELHORANÇA NETO, THIAGO ALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Jeovam Cristyan Ferreira da Conceição Filiação: Liziane 

Ferreira da Conceição, data de nascimento: 16/11/1998, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), jardineiro/pescador, Endereço: Av. 

Tiradentes, S/n°, Bairro: Nova Esperança, Cidade: Várzea Grande-MT

Réu(s): João Guerino Melhorança Neto, Rg: 1371521-6 SSP MT Filiação: 

João Guerino Melhorança Junior e Cleide Mitzi Flores Melhorança, data de 

nascimento: 29/09/1981, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, 

desempregado, Endereço: Rua 17, Quadra 16, Nº 8, Bairro: Altos do 

Coxipó, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DOS ACUSADOS acima qualificados 

para comparecerem em AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser 

realizada no dia 07 de novembro de 2018, às 14h10.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 512152 Vistos etc. O acusado THIAGO 

ALVES DOS SANTOS, notificado pessoalmente (fls. 122), apresentou 

defesa previa por meio de advogado às fls. 123/124 e os acusados 

JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO E JOÃO GUERINO 

MELHORANÇA NETO, foram notificados por edital (fls. 135 e 145), a 

Defensoria Pública apresentou defesa prévia às fls. 150/151), ambos não 

suscitaram preliminares, postergando a defesa do mérito para fase 

oportuna. Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e 

não sendo evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do 

art. 397 do CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra JEOVAM 

CRISTYAN FERREIRA DA CONCEIÇÃO, JOÃO GUERINO MELHORANÇA 

NETO E THIAGO ALVES DOS SANTOS.

Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, às 14h10min. 

Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda a Defensoria 

Pública, o advogado e as testemunhas arroladas no feito. Notifique-se o 

MP. Expeça-se necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Sâmia Caroline dos S. Silva, Analista 

Judiciária

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 512152 Nr: 20171-96.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO, JOÃO GUERINO MELHORANÇA NETO, THIAGO ALVES DOS 

SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

GERALDO DA SILVA NASCIMENTO - OAB:

 INTIMAÇÃO do advogado do réu THIAGO ALVES DOS SANTOS, quanto 
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ao teor da decisão que segue abaixo: "O acusado THIAGO ALVES DOS 

SANTOS, notificado pessoalmente (fls. 122), apresentou defesa previa 

por meio de advogado às fls. 123/124 e os acusados JEOVAM CRISTYAN 

FERREIRA DA CONCEIÇÃO E JOÃO GUERINO MELHORANÇA NETO, foram 

notificados por edital (fls. 135 e 145), a Defensoria Pública apresentou 

defesa prévia às fls. 150/151), ambos não suscitaram preliminares, 

postergando a defesa do mérito para fase oportuna. Assim, demonstrada 

a materialidade e os indícios de autoria e não sendo evidenciada nenhuma 

das causas de absolvição sumária do art. 397 do CPP, RECEBO a 

DENÚNCIA ofertada contra JEOVAM CRISTYAN FERREIRA DA 

CONCEIÇÃO, JOÃO GUERINO MELHORANÇA NETO E THIAGO ALVES 

DOS SANTOS.Designo, nos termos do art. 56, da Lei nº 11.343/06, a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de novembro de 2018, 

às 14h10min. Citem-se e intimem-se os acusados, intimando-se ainda a 

Defensoria Pública, o advogado e as testemunhas arroladas no feito. 

Notifique-se o MP. Expeça-se necessário. Cumpra-se."

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 510074 Nr: 19067-69.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA FERNANDA DE OLIVEIRA 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Denunciado(a): Andressa Fernanda de Oliveira Nascimento, Rg: 

24454095 Filiação: Renato Gilberto do Nascimento e Sandra Regina de 

Oliveira, data de nascimento: 01/01/1998, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), Endereço: Rua G, Qd 9, Nº 01, Bairro: Bairro Cohab 

Jaime Campos, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DA ACUSADA para comparecer em 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, a ser realizada no dia 

07/11/2018, às 14:00

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Ação Penal n. 510074

Vistos etc.

Pelo que se observa a acusada foi notificado por edital às fls. 81, 

apresentando por meio da Defensoria Pública local sua defesa prévia (fls. 

84/85), não suscitando preliminares.

Assim, demonstrada a materialidade e os indícios de autoria e não sendo 

evidenciada nenhuma das causas de absolvição sumária do art. 397 do 

CPP, RECEBO a DENÚNCIA ofertada contra ANDRESSA FERNANDA DE 

OLIVEIRA NASCIMENTO.

Designo a audiência para o dia 07 de novembro de 2018, às 14h, para o 

comparecimento da acusada, e nessa oportunidade, em não 

comparecendo, será suspenso o processo e o curso do prazo 

prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, sendo DESNECESSÁRIA a 

intimação das testemunhas.

Cite-se e intime-se apenas a acusada via edital.

Notifique-se o MP.

Expeça-se necessário.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 503482 Nr: 15589-53.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO SANTANA, ROBERTO 

CARLOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 DRª TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA 21606/0 - para apresentar as 

alegações finais.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 537198 Nr: 8480-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN GONÇALO DE MORAES, MAX 

WILLIAN DOS SANTOS DINIZ, PEDRO DEJALTE SCHIMITT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR, LAURO GONÇALO DA COSTA - 

OAB:15304/MT

 DISPOSITIVO: Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra, 

CONDENO:1. PEDRO DEJALTE SCHIMITT por infração ao art. 155, §4º, 

inciso I, do CP (1º fato) e art. 155, §4º, incisos I e IV, do CP (2º fato), na 

forma do art. 71 do CP, à pena de 02 (DOIS) ANOS e 11 (ONZE) MESES DE 

RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais 

o pagamento de 20 (VINTE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) 

do salário mínimo vigente à época do fato;2. MAX WILLIAN DOS SANTOS 

DINIZ por infração ao art. 155, §4º, incisos I e IV, do CP (2º fato) à pena de 

02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO a ser cumprida, 

inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento de 20 (VINTE) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato;3. WILLIAN GONÇALO DE MOARES por infração ao art. 180, 

“caput”, do Código Penal à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO a ser 

cumprida, inicialmente, em REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento de 

10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato.DEIXO de proceder com as substituições das 

penas privativas de liberdade por restritivas de direitos em razão das 

comprovadas reincidências (art. 44, inciso II, do CP).CONDENO o réu 

WILLIAN, que foi defendido por Advogado particular, ao pagamento das 

custas processuais “pro rata”.ISENTO os condenados PEDRO e MAX 

WILLIAN, que foram assistidos pela Defensoria Pública, do pagamento das 

custas processuais.EXPEÇAM-SE ALVARÁS DE SOLTURA, colocando os 

condenados PEDRO DEJALTE SCHIMITT e MAX WILLIAN DOS SANTOS 

DINIZ imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiverem 

preso.Com o trânsito em julgado, FORMEM-SE os executivos de pena, que 

deverão ser encaminhados à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, 

finalmente, com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 512921 Nr: 20549-52.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELBERT FERNANDO SOARES GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIBIANO PEREIRA LEITE NETO 

- OAB:8.938

 Diante do trânsito em julgado do acórdão (fl. 447), EXPEÇA-SE guia de 

execução definitiva, REMETENDO-SE à 2ª. Vara Criminal da Capital, de 

quem é a competência para execução penal desta Comarca.

CERTIFIQUE-SE, ainda, a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos autos 

e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Nada sendo requerido, DECRETO a perda dos objetos em favor da União, 

devendo ser comunicada imediatamente à Direção do Fórum.

Após, com as cautelas de praxe e as anotações necessárias, 

REMETAM-SE os autos ao arquivo.

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 377298 Nr: 24764-76.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D.L.H.C.FADINI - 

OAB:7645/MT

 "(...) Assim, fixo a pena base em 8 (oito) anos de reclusão.No que 

concerne a segunda fase, presente a agravante genérica de ter o agente 

prevalecendo das relações domésticas (artigo 61, inciso II, alínea “f”, do 

Diploma Penal), agravo a pena em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 1 

(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, e fixo a pena provisória em 9 

(nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.Por fim, na terceira fase por 

existir a causa de aumento em razão de o réu ser ascendente (pai) da 

vítima, (artigo 226, inciso II, do Diploma Penal, em consonância com os 

entendimentos jurisprudenciais: STJ, 5ªT., HC n. 336.120/PR, rel. Min. 

Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 25/04/2017. STJ, 6ªT. Resp n. 

1.691.005/GO, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 1°/02/2018.), majoro a 

pena em 1/2 (metade), o que equivale a 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses, e 

fixo a pena definitiva em 14 (quatorze) anos de reclusão a serem 

cumpridos incialmente em regime fechado, conforme o artigo 2°, §1° da Lei 

n. 8.072/1990. AINDA, CONDENO o réu ao pagamento mínimo na quantia 

de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais causados pelo 

crime de estupro de vulnerável, a serem pagos em favor da vítima N.A.F. 

(menor com 4 anos de idade à época dos fatos), com fulcro no artigo 387, 

inciso IV, do Código de Processo Penal.Como o réu permaneceu solto 

durante toda a instrução criminal e não existem motivos, nos autos em 

epígrafe, que autorizem a decretação da prisão preventiva do réu WILLY 

JOSÉ DE FRANÇA concedo o direito de recorrer em liberdade.Transitada 

em julgado e permanecendo inalterada está decisão, devem ser tomadas 

as seguintes providências:1. Lance-se o nome do condenado no rol dos 

culpados;2. Expeça-se ofício ao TRE-MT, para fins do artigo 15 da 

Constituição Federal do Brasil de 1988;3. Expeçam-se ofícios aos órgãos 

de identificação Federal e Estadual (...)"

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 494077 Nr: 10518-70.2017.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDSF, JFDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RRSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HARIADINY H. DE A. LOBATO - 

OAB:OABMT 22992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 494077

VISTOS ETC

Trata-se de Ação de Reconhecimento de Paternidade c/c guarda 

compartilhada c/c regulamentação de visitas e alimentos com pedido de 

tutela provisória, pelos fatos narrados na inicial de fls. 04/12.

 Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 13/29.

Determinada a emenda da inicial (fls.30). Emenda da inicial fls. 31/33.

 Decisão inicial as fls. 34.

Réu não foi citado.

 Pedido de desistência pela parte autora às fls. 38.

Manifestação do ME as fls. 40, pugnando pela homologação do pedido de 

desistência.

 É O RELATÓRIO

 DECIDO

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteou a desistência 

do feito (fls. 38).

 Dessa forma, corroborando com o parecer ministerial de fls. 40, motivo 

pelo qual, cabe a homologação da desistência, nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC.

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

pedido desistência formulado pelo autor as fls. 38, para os fins do artigo 

com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Várzea Grande, 15 de dezembro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 513275 Nr: 20701-03.2017.811.0002

 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: CIBELE APARECIDA PAES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLDAO DIEGO SACOMANI ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MORENO CAMPOS 

DE AMORIM - OAB:23.217MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 513275

VISTOS ETC

Trata-se de Divórcio c/c partilha de bens, gurada alimentos e alteração de 

nome ajuizada por CIBELE APARECIDA PAES DE BARROS ARALDI em 

face de ROLDÃO DIEGO SACOMANI ARALDI, pelos fatos narrados na 

inicial de fls. 04/07.

 Com a inicial foram juntados os documentos de fls. 08/16.

Pedido de desistência à folha 24.

Declínio de competência às fls. 26/27.

 Réu não foi citado.

 Manifestação do ME as fls. 32, pugnando pela homologação do pedido de 

desistência..

 É O RELATÓRIO

 DECIDO

Compulsando os autos, verifico que a parte autora pleiteou a desistência 

do feito (fls. 24).

 Dessa forma, corroborando com o parecer ministerial de fls. 32, motivo 

pelo qual, cabe a homologação da desistência, nos termos do art. 485, VIII, 

do CPC.

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

pedido desistência formulado pelo autor as fls. 24, para os fins do artigo 

com fundamento no art. 200, parágrafo único, do CPC/2015.

 Por conseguinte, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

o que faço com fulcro no art. 485, VIII, do CPC/2015.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Várzea Grande, 15 de dezembro de 2017.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Amini Haddad Campos

 Cod. Proc.: 210795 Nr: 469-91.2018.811.0112

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON ISMERIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo da Silva 

Barreto - OAB:8684

 Intimar o Dr. JOSÉ ARNALDO DA SILVA BARRETO, OAB/MT 8.684, na 

qualidade de advogado do acusado Edson Ismério dos Santos, nos autos, 

código 210795, para participar da audiência preliminar designada para o 

dia 09 de novembro de 2018, as 15:45 horas, na sede do Juizado Especial 

Criminal Unificado de Várzea Grande/MT.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003057-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA SOUSA GOMES (EXECUTADO)

EZIQUIEL DE OLIVEIRA GOMES (EXECUTADO)

FROTA DIESEL COM. DE AUTO PECAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA CERTIDÃO - 05 DIAS Cumprindo o disposto 

no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de 

intimação da parte autora, para que, em 05(cinco) dias, manifeste nos 

autos acerca da certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça. 

ADVERTÊNCIAS: Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 1º do 

Código de Processo Civil. Nada mais

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 388611 Nr: 4507-93.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): CLEITON DA MATA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA - OAB:17.196, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Acolho o pedido de dilação do prazo processual em 30 (trinta) dias, 

conforme pugnado pela parte requerida.

2. Decorrido o prazo, certifique-se e remetam-se os autos conclusos para 

deliberações.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 332192 Nr: 928-74.2014.811.0002

 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): S. J. INDUSTRIA E MECÃNICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:14176-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 84206, 

THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO DE SIQUEIRA 

BATISTA MACEDO - OAB:17528/O

 Vistos.

..

1. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão do feito de 

Reintegração de Posse por arrendamento mercantil, deixo de acolhê-lo e 

determino que venha a autora, no prazo de 05 (cinco) dias, dar andamento 

útil ao processo.

2. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 416207 Nr: 20032-18.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Trata-se de pedido do exequente requerendo a suspensão do feito até 

a quitação do parcelamento do débito realizado com executado.

2. Pois bem, determino a suspensão do presente feito até a data do 

vencimento da última parcela, ou seja 23/10/2018, ou eventual 

manifestação das partes.

3. Decorrido o prazo de suspensão, intime-se as partes para 

manifestarem acerca do integral cumprimento do acordo, no prazo de 05 

(cinco) dias.

4. Após, remetam-se os autos conclusos para deliberações.

5. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 99 Nr: 235-52.1998.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE FATIMA EZEQUIEL, Luiz 

Gonzaga Ezequiel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Indefiro o pedido do exequente de dilação de prazo (fl.242).

2. Desta maneira, determino que o presente feito mantenha-se suspenso 

até o integral cumprimento do acordo, conforme à decisão de fl.241.

 3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 307348 Nr: 3236-20.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO GAIOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑES - OAB:206.339/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para manifestação acerca do Item 2. da decisão de fls 

48. 2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor o quanto necessário para o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 93045 Nr: 2665-93.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNA CECÍLIA ARRUDA 

MARINHO - OAB:201884 OAB/SP, JOÃO HENRIQUE ARRUDA MARINHO 

- OAB:224774/SP

 Vistos.

1. Intime-se o autor para que no prazo de 5 dias pugne pelo que entender 

necessário para o deslinde do feito.

2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

3. Após, conclusos.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344827 Nr: 11767-61.2014.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA ESEQUIAS DE OLIVEIRA AMARO, 

LINDAMAR RIBEIRO DE LIMA, MIGUEL DE ARAÚJO NETO, STELA MARIS 

HOFFMANN, MARIA MARGARIDA DO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO MARCONDES 

NASCIMENTO - OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA - OAB:8.184-A

 7. Desse modo, a remessa dos autos à Justiça Federal é a medida que se 

impõe, uma vez que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para 

analisar se existe interesse jurídico que justifique a presença da Caixa 

Econômica Federal.8. Assim, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em 

favor da Seção Judiciária de Mato Grosso, Justiça Federal, nos termos do 

art. 109, I, da CF c/c art. 44 do CPC, onde o processo deverá ter 

redistribuído.9. Remetam-se os autos a aquele juízo, com nossas 

homenagens, anotando-se o que for de praxe.10. Às providências

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 292036 Nr: 12295-66.2012.811.0002

 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: TEREZINHA DE JESUS SOUZA ZERBINATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSINETE DA SILVA AMORIM - 

OAB:OAB/MT 12451, KAMILA RODRIGUES BRAGA - OAB:16.438/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Vistos.

..

1. Deixo de acolher o pedido de dilação de prazo, tendo-se em vista que 

entre a data do pedido e a hodierna transcorreu lapso superior ao 

requerido.

2. Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar 

interesse no prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia de seu patrono, intime-se pessoalmente o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383770 Nr: 1245-38.2015.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTILO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME, 

VAGUINALDO JOSE SILVA PINTO, PATRICIA FERNANDES DIAS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17980/A MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:18.032-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando que o Sistema Apolo aponta a existência de documento 

pendente de juntada, proceda-se o encarte do documento.

2. Na sequência,se necessário façam-me os autos conclusos.

3. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 90743 Nr: 477-64.2005.811.0002

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 44. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do 

CPC, para o fim de manter a comissão de permanência para os contratos 

nº 08303759809, 08303759728 e 08300441689, limitados aos encargos 

remuneratórios e moratórios previstos nos contratos, excluindo-se, 

todavia, os juros moratórios e multa contratual, bem ainda para 

estabelecer o INPC como índice de correção monetária para os contratos 

sub judice.45. Considerando que o autor decaiu da maior parte dos 

pedidos, condeno-o ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa 

(CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível a cobrança em razão da 

gratuidade processual que ora defiro em seu favor, nos termos do art. 98, 

§ 3º do CPC.46. Considerando que a ré BANCO HSBC foi incorporada ao 

BANCO BRADESCO S/A, determino a substituição do polo passivo a fim de 

que conste essa última.47. Transitada em julgado, não havendo qualquer 

manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as 

baixas de estilo.P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 275593 Nr: 18908-39.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÓGICA TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA 

- EPP, JOSE MARIA CERQUEIRA, PAULO ROBERTO COELHO DA SILVA

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Em que pese a manifestação do exequente (fl.113), verifico que os 

extratos foram acostados ao feito em fls.110/112.

2. Acolho o pedido de dilação do prazo processual em 10 (dez) dias, 

conforme requerido pelo exequente.

3. Decorrido o prazo, determino a intimação do exequente a fim de 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender 

necessário para o prosseguimento do feito.

4. Em caso de inércia, intime-se o exequente pessoalmente, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias, dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 93041 Nr: 2662-41.2006.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): TRANSPORTADORA GUARANY LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11.546-A/MT, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MACIEL DE LIMA 

- OAB:6711/MT

 13. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que determino a expedição 

de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO do veículo disposto na exordial, 

facultando ao autor, no momento da apreensão, a expedição de novo 

certificado do registro do veículo no nome do credor ou de terceiro 

indicado, na forma estabelecida nos arts. 2º e 3º, § 1º, do Decreto-Lei n. 

911/69.14. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e 

honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

causa (CPC, art. 85, § 2º).15. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.16. P. I. C.17. Às providências.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298165 Nr: 18673-38.2012.811.0002

 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): KLEVERSON LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE PAULA DE 

PINHO - OAB:MT 13.782-B

 Vistos.

..

1. Indefiro o pedido do autor de fl.116 e, determino que mantenha-se o 

presente feito suspenso até a data do vencimento da última parcela do 

acordo, ou seja 19/04/2020, ou eventual manifestação das partes.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 280917 Nr: 24847-97.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ELEUSA 

GONÇALVES DOS SANTOS, ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS

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

SHCAIRA - OAB:20.495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Defiro a dilação do prazo requerido pela parte.

 2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor o quanto necessário para o 

devido prosseguimento ao feito.

3. Em caso de inércia, intimem-se o autor, pessoalmente, a dar o devido 

impulso ao feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 90702 Nr: 183-75.2006.811.0002

 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): RENATO DE FREITAS SANTANA, FRANCISCO 

CARLOS ALVES SANTANNA, DEOLINDA CARRAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2680/MT, JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:RO 2484, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - OAB:9196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685, 

RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685/MT

 Vistos.

.

1. Considerando a inércia do patrono do exequente, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar interesse no prosseguimento do 

feito, requerendo o que for necessário para o seu deslinde, sob pena de 

extinção (CPC, art,. 485, § 1º).

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 201096 Nr: 11750-69.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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): MARCELO CALEJAS (MC PORTAS E PORTAIS) 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Considerando a ausência de previsão legal para suspensão do feito de 

Busca e Apreensão, deixo de acolhê-lo e determino que venha a autora, 

no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do 

feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 344831 Nr: 11770-16.2014.811.0002

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME ALVES DE FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS GERAIS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO MARCONDES 

NASCIMENTO - OAB:7.701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:OAB/MT11660/O, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 7. Desse modo, a remessa dos autos à Justiça Federal é a medida que se 

impõe, uma vez que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para 

analisar se existe interesse jurídico que justifique a presença da Caixa 

Econômica Federal.8. Assim, DECLINO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA em 

favor da Seção Judiciária de Mato Grosso, Justiça Federal, nos termos do 

art. 109, I, da CF c/c art. 44 do CPC, onde o processo deverá ter 

redistribuído.9. Remetam-se os autos a aquele juízo, com nossas 

homenagens, anotando-se o que for de praxe.10. Às providências

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 285102 Nr: 4150-21.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317310 Nr: 13673-23.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S.C. SIMÕES - ME, SIMONE CONCEIÇÃO 

SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo a Intimação da parte autora conforme Item 2. da decisão de fls 

96. 2. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para dar o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341937 Nr: 9481-13.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAU S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO FIGUEIREDO VENTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO A. SANTOS - OAB: 

20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:020732A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 11955 Nr: 518-80.1995.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEMA TERRAPLANEGENS E TRANSPORTES 

LTDA, IDEBERTO MARTINS, ADELAIDE D. MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 

19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ANTERO DE 

ALMEIDA - OAB:0368/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:MT 

4.903, OTACILIO PERON - OAB:3684-A/MT

 Procedo a Intimação da parte autora conforme Item 2. da decisão de fls 

298. 2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor o quanto necessário para 

o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 371773 Nr: 20763-48.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO PAULO DA S

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A, 

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - OAB:OAB/MT17.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 381893 Nr: 28179-67.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRTADORA DE CONSÓRCIO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL JORGE PROFETA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nanda mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331053 Nr: 27343-31.2013.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO DOS SANTOS SILVA, LUZIANE DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, 

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE WILZEM MACOTA - OAB:, 

SERGIO MITSUO TAMURA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE QUAGLIOTTI 

SALAMONE - OAB:, LEANDRO CESAR DE JORGE - OAB:SP 200.651

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a decisão de fls. 402, por erro 

material, constou “manifestem-se os autos”, quando na realidade deveria 

constar “autores”.

2. Dessa forma e, tendo em vista que não houve manifestação da parte 

autora, nem sequer a certidão de decurso de prazo, determino a intimação 

dos autores, a fim de manifestarem-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

acerca do petitório de fls. 392/400.

3. Ademais, concedo o prazo de 10 (dez) dias para as partes 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir.

4. Com a resposta nos autos, conclusos.

5. Em tempo, determino à Secretaria da vara que verifique os documentos 

juntados no meio da contestação apresentada pelo requerido Banco 

Santander (Brasil) S/A, mais especificamente entre as folhas 97 e 98, eis 

que não foram numerados.

 6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 16346 Nr: 833-74.1996.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B B LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NESELLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Certifico que em havendo advogado habilitado representando a parte 

Requerida, o mesmo foi initmado através do DJE nº 9613, de 08/09/2015 e 

publicado no dia 09/09/2015 acerca do cumprimento da obrigação. Dessa 

forma faço intimação da parte Requerente para no prazo de 05 (cinco) 

dias manifestar nos autos, requerendo o que entender necessário para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387184 Nr: 3416-65.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE ALMEIDA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 328295 Nr: 24616-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M H PIRES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:MT 16.168A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 
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autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437907 Nr: 5642-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS MATHEUS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A, SERVIO TÚLIO 

BARCELOS - OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 206341 Nr: 2264-26.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANETE E ARANTES CANETE LTDA. - ME, 

ERNESTO NUNES CANETE, MARIA SILVANI ARANTES CANETE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6647-B

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos, com a finalidade de INTIMAÇÃO da parte autora, para que, em 

05(cinco) dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, 

a ser depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor de da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, 

§ 1º do Código de Processo Civil. Nanda mais.________Paulo Pedro F. dos 

Santos – Técnico Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 289952 Nr: 9510-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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 DIREITO CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSON JOSE DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE DE DORNELLES 

FRASSETO - OAB:17991-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22.131/A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do teor da petição de fl. 85, todavia, consigno que não existem 

restrições judiciais sob o gravame do veículo, conforme extrato que ora se 

junta.

2.Considerando o transito em julgado da sentença e a inexistência de 

novos pedidos, arquivem-se.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 429776 Nr: 677-85.2016.811.0002

 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: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO DA SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL NUNES ROMERO - 

OAB:168016/SP, JEFERSON ALEX SALVIASTO - OAB:236.655/OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para manifestação do Item 2. da decisão de fls 

50. 2. Decorrido o prazo, manifeste-se o autor o quanto necessário para o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 299724 Nr: 20333-67.2012.811.0002

 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 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CORREIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDER D. L. H. C. 

FADINI - OAB:OAB/MT 7.645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA 

RIBAS - OAB:15.346/MT

 Procedo a Intimação da parte requerente conforme Item 5. da decisão de 

fls 128. Não efetuado o pagamento, intime-se a parte exequente para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, visando à 

satisfação do crédito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002946-46.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA BISPO DA COSTA (RÉU)

LUIS KAMPHORST (RÉU)

L.P. KAMPHORST COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - 

ME (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1002946-46.2017.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

L.P. KAMPHORST COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - 

ME, LUIS KAMPHORST, ANA PAULA BISPO DA COSTA Vistos. 1. Acolho 

pedido de busca de endereço e faço pelo sistema INFOJUD que se mostra 

mais célere no ato de realizar as consultas. 2. Manifeste-se o autor, no 

prazo de 5 (cinco) dias, requerendo o que entender necessário. Decorrido 

o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente, para que em 

prazo igual, manifeste seu interesse no prosseguimento do feito, sob pena 

extinção, nos termos do art. 485, § 1º do CPC. 3. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODERJUDICIÁRIO 

COMARCA DE SINOP 
 

IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR 
REALIZADO PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE SINOP - MT. 
 

EDITAL N. 06/2018-DF 
 

A JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA 
COMARCA DE SINOP, ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, 
da Resolução n. 008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, após análise dos recursos, torna 
público o Gabarito Definitivo da Prova do IV Processo Seletivo para Estágio Curricular 
Remunerado, aplicada no dia 26/08/2018, para estudantes do curso de nível superior em 
Direito para a Comarca de Sinop/MT, mediante as condições estabelecidas no Edital n. 
02/2018. 

GABARITO DEFINITIVO 
 

 Nº DA 
QUETÃO  

RESPOSTA   Nº DA 
QUETÃO  

RESPOSTA  

01  D   21  A  
02  ANULADA  22  B  
03  D   23  ANULADA  
04  C   24  A  
05  C   25  B  
06  ANULADA   26  B  
07  D   27  C  
08  D   28  ANULADA  
09  C   29  B  
10  ANULADA   30  D  
11  B   31  D  
12  D   32  D  
13  B   33  A  
14  B   34  C  
15  C   35  D  
16  B   36  B  
17  C   37  ANULADA 
18  C   38  D  
19  A   39  D  
20  A   40  B  

 
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, que será 
publicado e afixado de forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, 
aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Rosimeiry Moraes 
Nunes, Gestora Administrativa, digitei. 

 
Sinop, 03 de setembro de 2018. 

 
Rosângela Zacarkim dos Santos  
Juíza de Direito e Diretora do Foro  
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE SINOP 

 
IV PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR REALIZADO 
PELA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA DE SINOP - MT. 
 
EDITAL N. 07/2018-DF 

 
A JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE SINOP, 
ROSÂNGELA ZACARKIM DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais e com 
fundamento na Lei Federal n. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, da Resolução n. 
008/2011/PRES/TP, de 30 de maio de 2011, após análise dos recursos, torna público a LISTA DE 
CLASSIFICADOS do IV Processo Seletivo para Estágio Curricular Remunerado para 
estudantes do curso de nível superior em Direito para a Comarca de Sinop/MT, mediante as 
condições estabelecidas no Edital n. 02/2018. 

 
   CRITÉRIOS DE 

DESEMPATE 
  NOME Pontuação A B C 

1 THAÍS MERCÊS KOEHLER 30       
2 PATRICK PEREIRA MIGLIORANZA 29       
3 MARIA EDUARDA BARTOLOMEU FREITAS 28 x     
4 GABRIELA DREON SAVEGNAGO 28     x 
5 MURILO AKIRA OZIMA 28     x 
6 ERIKA CRISTINA DA SILVA SANTOS 28     x 
7 MARCOS ANDRÉ SILVA 28       
8 FERNANDA PREZOTTO 28 x     
9 MARCIELI MASSIGNAN 27 x     

10 WALLESKA PEREIRA BRUM DA SILVA  27   x   
11 EDUARDO COSTA RIBEIRO  27   x   
12 BRUNO CAIQUE SILVA   27   x   
13 DIEGO BUTTER ALBERTI 27 x     
14 DAIELLY SOUZA SANTOS 27   x   
15 PAULA GOLLNER LOPES 27   x   
16 HIURY DE SOUZA BARROS 27 x     
17 MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO 26   x   
18 TAILER MATHEUS ALVES RODRIGUES 26     x 
19 HIGOR GABRIEL DEBASTIANI GUINDANI 26       
20 FERNANDO LEITE DA SILVA 26 x     
21 CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO 25   x   
22 WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS 25   x   
23 JUÇARA MARIA DOS SANTOS VARGAS 25 x     
24 AARON HENRIQUE DE LIMA KUBOTA 25     x 
25 WENDEL AGUIAR PINTO 25     x 
26 VINICIUS DE OLIVEIRA DA SILVA 25   x   
27 PABLO ESCOBAR 25 x     
28 JESSICA DE SOUSA SILVA 24   x   
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29 JESSICA ELEN  DARSIA 24     x 
30 GUSTAVO NIZA DE SOUZA 24     x 
31 ARIELY DE BARROS 24   x   
32 LEANDRO ITO FERREIRA 24 x     
33 VICTOR LUIZ CARUS 24   x   
34 CINDY CAROLINE DA SILVA 24     x 
35 GABRIELLY GOMES DOS SANTOS  24     x 
36 ANA LAÍSLA FELISBERTO F. DA F. GOMES  24     x 
37 JOSUÉ BRUNO PINHEIRO PALMA 24   x   
38 GABRIELI CRISTINA DE PAULO FAGUNDES 24   x   
39 TAÍS FERREIRA DA SILVA 24   x   
40 GIOVANA MARIA PICOLI CENEDESI 24     x 
41 JULIENY MOREIRA NEIVERTH 24     x 
42 LETICIA RICCI GRANDINI 24   x   
43 FELIPE NASCIMENTO NUNES 24 x     
44 BRUNO DENIS PICOLI 24 x     
45 DYLAN GUILHERME VITORIO MOURA 23 x     
46 ANA LAURA BERTO CAVALCANTE 23 x     
47 FERNANDA ROTHMUND 23     x 
48 ANDRESSA CORRÊA ALVARENGA 23     x 
49 KHATIANE STHEFANY DOS SANTOS 23     x 
50 CAROLYNE EDUARDA VON DENTZ 23   7 19 
51 DAILENE APARECIDA FERNANDES 23   x   
52 LUANNA ANDRESSA SILVA 23   x x 
53 TAUANY JACKELINE MONTEIRO MASS 23     x 
54 ALEXANDRE DE BARROS BIOLCHI 23     x 
55 LISANDRA SIMONETO 23     x 
56 ANDRESSA SOARES DA SILVA 23     x 
57 MARCELO GOMES DE AGUIAR 23     x 
58 ANDREIA YAMAZAKI 23     x 
59 JESSICA DA CONCEIÇAO ARANHA  23     x 
60 LEONARDO EMANOEL DICK  23     x 
61 PALOMA PFLÜGER BARBOSA 23     x 
62 STEPHANI GENUINO DE LIMA 23     x 
63 KELLI NANHARA FERREIRA DOS SANTOS 23   x   
64 ANA CAROLINA SILVA FIGUEIREDO DO COUTO 23 x     
65 CRISTIANE DE AMORIN FISCHER 23 x     
66 JHONN CARLOS SANTANA DE SOUZA 23 x     
67 ÁLVARO CARVALHO  23 x     
68 LAÍS COSTA SAMPAIO  23   x   
69 ELAINE CANDIDA DE OLIVEIRA  23   x   
70 WESLEY AUGUSTO SILVEIRA 22   x   
71 EDIVALDO DOS SANTOS 22   x   
72 HAILTON ZEILINGER SOBRINHO 22     x 
73 MARA MIE FUZIGAMI 22     x 
74 LETÍCIA NUNES MEDEIROS DE OLIVEIRA 22     x 
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75 MARCELA DIOLINDO ALMEIDA 22 x     
76 MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS  22     x 
77 GABRIEL LUIS APARECIDO DA GUARDA  22     x 
78 RAFAEL ÁVILA FINATO  22     x 
79 JENNIFFER RHAISSA VAEZ SCHWINGEL  22     x 
80 ISABELA OLIVEIRA MARTINS DA SILVA   22     x 
81 NATALIA DOS SANTOS BAGATINI  22     x 
82 NATÁLIA COZER 22     x 
83 MATHEUS AMORIM DOS SANTOS  22     x 
84 LUCAS LOUREIRO E SILVA  22     x 
85 MARYA KAROLINA RELVA HENKLEIN  22     x 
86 ALISON FIABANI  22     x 
87 SARAH ANGELICA FALCHETO 22     x 
88 MALYE PALACIO CLEMENTE 22   x x 
89 MILENA LIMA DOS SANTOS 22     x 
90 ÁDALIA CAROLINA ALVES DE FREITAS 22     x 
91 ISABELLA MARTINS DA SILVA  22     x 
92 MARIA EDUARDA FRARE GIMENES  22     x 
93 RAMON GABRIEL TRIERWEILER ZUBLER  22     x 
94 ANGELA FISTAROL 22   x   
95 LUCAS PAGEHU LOPES LOCATELLI DA SILVA  22   x   
96 TERESINHA PRISCILA FERREIRA DA SILVA DILL 22   x   
97 HALLYSSON CARLOS AFONSO 22   x   
98 PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN 22   x   
99 LETICIA DE ARAUJO DREHER 22   x   

100 GABRIEL GALLERT SANTOS 22     x 
101 EVELYM DA FONSECA FLORENTINO 22     x 
102 LYDIAN GABRIELA VITORIO MOURA 21 x     
103 YAGO GLAUFE CRUZ DA SILVA  21 x x   
104 GIANE CAROLINE DA SILVA ROCHA 21     x 
105 JÉSSICA BRIGINA  21     x 
106 DAIANA MACHADO DA SILVA 21     x 
107 ALINE MIRANDA BARROS 21     x 
108 CRISTIANE DE SOUZA SEPP 21     x 
109 GIZELHA SANTANA DE LIMA 21   x   
110 PAULO CESAR CARVALHO JUNIOR 21   x   
111 ALINE COSTA GOLIJEWSKI 21   x   
112 FABIO MARCELO NICLOTE 21     x 
113 CAMILA MEDEIROS CARDAVAL  21     x 
114 VINICIUS HEMING DE OLIVEIRA 21     x 
115 RODRIGO SOUZA MOREIRA 21       
116 ELENA DA SILVA DAVIES 21   x   
117 BÁRBARA CÁSSIA SELZLER DE OLIVEIRA 21     x 
118 CASSIO SABINO DE MORAIS  21     x 
119 LUCAS FRANCISCO 21     x 
120 ANA KAROLINE MILAN CALVO  21     x 
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121 MATEUS ALPINO PADOVAN 21     x 
122 THALES PIAIA MORANDI  21   x   
123 AMANDA DESIDERIO MOURA 21   x   
124 NICOLE CAROLINE SIMA 21   x   
125 THAYANE NIKELE FERNANDES ALCÂNTARA 21   x   
126 JULIA FELIX MENDONÇA SPADA 21   x   
127 NAIARA CAMARGO MARTINS  21   x   
128 MARCOS ZIMERMANN 20     x 
129 MATHEUS ALISSON MARQUES 20     x 
130 DANIELLA APARECIDA BASTOS DA CRUZ 20   x   
131 KAWANE FARIAS FRANCISCO CAPPELLETTO  20   x   
132 ANA PAULA SOUSA DE MORAIS 20   x   
133 ELEN LUANA GONÇALVES PENAYO 20   x   
134 GABRIELA IRANI FERNANDES E SILVA 20   x   
135 DÉBORA FONESI SANTOS 20     x 
136 BIANCA DA SILVA FIGUEIREDO 20     x 
137 CAROLINE DO SANTO 20   x   
138 FRANK BRUNO VIEIRA DIAS 20 x     
139 EMILY MARIA DA SILVA SANTOS 20   x   
140 MAELY BRUNNA DE SANTANA 20   x   
141 ANA BÁRBARA FERREIRA DE SOUZA  20   x   
142 KALINE STEFANI MATTIELLO 20     x 
143 ÉDER HENRIQUE LOPES DA SILVEIRA COSTA  20     x 
144 KEYLA KESIA PEREIRA   20     x 
145 EVELLYN CRISTINA ALVES 20 x     
146 VICTORIA FIGUEIREDO 20     x 
147 GRAZIELE PEREIRA DA SILVA 20     x 
148 ARTHUR ANDRÉ  BINI TOLEDO 20   x   
149 NATHIELY FONSECA DE OLIVEIRA 20 x     

 
Eventuais recursos deverão ser realizados por escrito, conforme disposto no item 8 do Edital n. 
02/2018-DF, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação do presente Edital, 
direcionado à Diretoria do Foro da Comarca de Sinop e encaminhados no e-mail: 
sinop@tjmt.jus.br, utilizando-se o formulário disponível no site do Tribunal de Justiça, no 
endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br - Serviços/Seleção de Estagiários. 
 
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente edital, que será 
publicado e afixado de forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, aos 
quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito. Eu, Rosimeiry Moraes Nunes, 
Gestora Administrativa, digitei. 

 
Sinop, 03 de setembro de 2018. 

 
Rosângela Zacarkim dos Santos  
Juíza de Direito e Diretora do Foro  
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